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CARGO:
MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL 

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 10; Noções de Legislação: 11 a 20; 

Conhecimentos Específicos: 21 a 60. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 
10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de 
qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte 
de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por 
assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A 
quem preconiza o sábio limite das despesas, porque 
“vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o 
vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se 
leva”. (...)
Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a 
sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 
costumes peculiares, os sinais de seu ambiente 
físico e de sua história. As diferenças na expressão 
de uma sentença observáveis de uma terra para 
outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir 
o etnógrafo.
Povo marítimo, o português assinala semelhança 
grande entre pai e filho, lembrando que “filho de 
peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a 
mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem 
em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a 
“maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em Como aprendi o 
português e outras aventuras.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido global do 
texto. 

a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, 
sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar 
coerente de um povo, não havendo oposições de 
sentido entre um provérbio e outro. 
b) O objetivo central do texto é demonstrar que a 
filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que 
esse mesmo povo produz. A prova disso é que não 
existem provérbios com sentidos contrários entre si. 
c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o 
ambiente e costumes presentes na criação dos 
provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade 
expressa em provérbios diferentes, como no caso 
dos provérbios do povo português e húngaro. 
d) Os provérbios representam a coerência do modo 
de pensar de uma nação. Não há a possibilidade 
de haver provérbios com sentidos contrários entre 
si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre 
coerente e representa uma filosofia e sua arte de 
viver.
_________________________________________
02. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo “sábio” sendo usado da mesma forma e 
desempenhando a mesma função sintática do que 
na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, 
mas o que se faz dele.
b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que 
nunca se esgota. 
c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa 
unicamente com aprender.
d) O sábio pensamento de um povo consiste em 
conhecer sua identidade. 
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo 
“sábio” na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Adjunto adnominal.
b) Sujeito composto.
c) Verbo de ligação.
d) Predicado nominal.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
somente termos com sentido contrário ao termo 
“peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes 
peculiares”. 

a) Geral, particular, comum. 
b) Vulgar, ordinário, geral.
c) Banal, comum, específico.
d) Usual, único, vulgar. 
_________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a 
reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, 
peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos 
filhos.
c) Os filhos geralmente têm características 
semelhantes aos pais.
d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho. 
_________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, 
em “filho de peixe, peixinho é”. 

a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção adversativa.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo. 
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito 
da frase “não pensavam nem em peixe, nem em 
mar”. 

a) Os húngaros. 
b) Os provérbios. 
c) Os portugueses.
d) Os pais.
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08. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE a função sintática desempenhada 
pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da 
árvore”.
 
a) Núcleo do sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado verbal.
_________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que está na origem da palavra “aconselhável”: 

a) Concelho. 
b) Conselho.
c) Concílio.
d) Conciliar.
_________________________________________
10. A respeito do termo “ganhado”, presente 
no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está no masculino e no singular, 
concordando com o termo “ vintém”.
II. “Ganhado”  é um dos particípios do verbo “ganhar”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

_________________________________________
QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o 
Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos 
Pinhais, EXCETO:

a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o 
expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato. 
b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade 
competente.
c) Trabalhar com negligência, em detrimento do 
serviço.
d) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço.
_________________________________________
12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto 
dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, para todos os cargos.
b) É permitida a acumulação em caso de percepção 
de pensões civis e militares.

c)  O  servidor  não  pode  exercer,  simultaneamente,
mais de uma função de direção, chefia 
e assessoramento, bem como receber, 
cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa 
natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério. 
d) É vedada a acumulação de pensões com provento 
ou remuneração. 
_________________________________________
13. A respeito da responsabilidade do servidor, 
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São 
José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada, no caso de absolvição 
criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
b) A responsabilidade administrativa resulta de atos 
infracionais praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função. 
c) As cominações civis, penais e administrativas 
poderão acumular-se, sendo independentes entre si. 
d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.
_________________________________________
14. Sobre a publicidade dos atos do Município, 
segundo a Lei Orgânica do Município de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
por meio de órgão eletrônico oficial do município e/
ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por 
imprensa oficial do Estado. 
b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua 
publicação. 
c) Nunca poderão ser publicados atos de forma 
resumida, mesmo que forem atos normativos.
d) Se as publicações das leis e atos oficiais do 
Município foram realizadas por órgão eletrônico 
oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, 
mediante solicitação dos interessados. 
_________________________________________
15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São 
José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a 
seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

a) Provimento a vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais.
b) Declaração de utilidade pública ou necessidade 
social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa.
c) Permissão de uso dos bens municipais.
d) Fixação e alteração de preços.
_________________________________________
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores 
Públicos, EXCETO:

a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao 
salário mínimo.
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b) Duração de jornada de trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, facultadas a compensação de 
horário, escalas e redução de jornada. 
c)  Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, 
com um terço a mais que a remuneração normal, 
vedada a contagem em dobro.
d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a 
lei estabelecer.
_________________________________________
17. Enumere as colunas, sobre as espécies de 
atos administrativos:

(1) NORMATIVOS, 
(2) ORDINÁRIOS, 
(3) NEGOCIAIS, 
(4) ENUNCIATIVOS, 
(5) PUNITIVOS.

(   ) Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são 
de efeito externo, por exemplo, as suspensões e 
advertências.
(  ) São atos administrativos apenas no sentido 
formal, pois não expressam a vontade, mas 
declaram, por exemplo, certidões e atestados.
(   ) A título de exemplo, as licenças, autorizações, 
permissões, aprovações, admissões e dispensas. 
(  ) Têm a ver com o poder hierárquico, o qual 
se encontra entre a autoridade e o servidor. 
Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, 
fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. 
Exemplo, portarias.
(   ) É por meio da autoridade que tem o poder de 
editá-los, explicar e especificar um comando já 
contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.
_________________________________________
18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, 
segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.
b) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.
c) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 
de centros especializados, de acordo com suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde. 

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente 
em ambiente hospitalar.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
como serão alocados os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do 
Ministério da Saúde.
_________________________________________
20. Segundo a Portaria GM/MS n.°1.886 de 18 
de dezembro de 1997, o município deve cumprir 
os seguintes REQUISITOS para sua inserção 
ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal 
de Saúde onde está aprovada a implantação do 
programa. 
b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de 
Saúde ou conta especial para saúde. 
c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e 
cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde 
no SAI/SUS. 
d) Garantir a existência de profissional(ais) 
enfermeiro(s), com dedicação integral na(s)
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito 
de suas atribuições exercerão a função de instrutor 
supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes 
Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-
Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 
2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto 
a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto 
de comprometer sua exata compreensão em 
relação aos fatos e provas, o corregedor poderá 
conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua 
complementação.
b) A sindicância será arquivada sempre que houver 
desistência do denunciante ou caso a denúncia 
esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata 
compreensão em relação aos fatos e provas.
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c) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação completa do 
denunciante, na qual conste o relato circunstanciado 
dos fatos, e quando possível, a qualificação completa 
do médico denunciado, com a indicação das provas 
documentais.
d) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação do denunciante 
ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o 
relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a 
qualificação completa do médico denunciado, com a 
indicação das provas documentais.
_________________________________________
22. Considerando o Código de Ética Médica, 
Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a 
paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, salvo quando a não 
revelação possa acarretar dano ao paciente.
b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado 
a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou 
representantes legais, mesmo que o menor tenha 
capacidade de discernimento.
c) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, visto que a não revelação 
possa acarretar dano ao paciente.
d) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, desde que o paciente seja 
informado sobre a revelação do sigilo, visto que a 
não revelação possa acarretar dano ao paciente.
_________________________________________
23. Considere as afirmações abaixo e assinale 
alternativa que contemple CORRETAMENTE os 
itens de Responsabilidade Profissional presentes no 
Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a 
circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que 
isso possa ser devidamente comprovado. 
II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de 
qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda 
que solicitado ou consentido pelo paciente. 
III. É vedado deixar de assumir responsabilidade 
sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, mesmo quando vários médicos tenham 
assistido o paciente. 
IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença 
de substituto, recomenda-se comparecer a plantão 
em horário preestabelecido. Permite-se a ausência 
do médico no estabelecimento de saúde, sem 
substituto e sem necessidade de justificativa, por até 
15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta 
ou ilegível, sem a devida identificação de seu número 
de registro no Conselho Regional de Medicina da sua 
jurisdição, bem como assinar em branco folhas de 
receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros 
documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.
b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.
c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.
d) Todas as afirmações estão corretas.
_________________________________________
24. Quanto à exposição médica em Redes 
Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios 
de empresas comerciais, qualquer que seja sua 
natureza, valendo-se de sua profissão.
b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em 
anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, 
seu número no Conselho Regional de Medicina, com 
o objetivo de discrição. 
c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação 
que esteja se qualificando, ainda sem registro no 
Conselho Regional de Medicina.
d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, 
divulgar o nome do profissional, seu número no 
Conselho Regional de Medicina, com o estado da 
Federação da inscrição e Registro de Qualificação 
de Especialista quando anunciar a especialidade.
_________________________________________
25. Princípio da Bioética que trata dos direitos 
do paciente como pessoa individual e seu poder de 
decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.
b) Princípio da Justiça.
c) Princípio da Autonomia.
d) Princípio da Não Maleficência.
_________________________________________
26. Assinale a alternativa que contenha apenas 
Doenças ou Agravos de Notificação Compulsória 
IMEDIATA:

a) Sarampo, violência sexual, eventos adversos 
graves pós-vacinação.
b) Tuberculose, Peste, Sífilis adquirida.
c) Gestante com Zika, Hepatite B, Infecção por HIV.
d) Tétano, Caso não complicado de Dengue, acidente 
com exposição a material biológico.
_________________________________________
27. Criança de 5 anos com quadro de febre alta, 
tosse e conjuntivite há 4 dias, evolui com manchas 
de Koplik na mucosa bucal e, posteriormente, piora 
do quadro com prostração e surgimento exantema 
cutâneo maculopapular de coloração vermelha, 
iniciando na região retro auricular apresenta, como 
principal hipótese diagnóstica:
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a) Rubéola.
b) Sarampo.
c) Dengue.
d) Escarlatina.
_________________________________________
28. De acordo com a Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial, é classificada como Hipertensão 
Mascarada:

a) Valores anormais da Pressão Arterial no consultório, 
porém com valores considerados normais pela MAPA 
(Monitorização ambulatorial da Pressão Arterial).
b) A diferença de pressão entre as medidas obtidas no 
consultório e fora dele igual ou superior a 20 mmHg 
na Pressão Arterial Sistólica ou 10 mmHg na Pressão 
arterial diastólica.
c) Valores normais da Pressão arterial no consultório, 
porém com Pressão arterial elevada pela MAPA 
(Monitorização ambulatorial da Pressão Arterial) ou 
medidas residenciais.
d) Paciente com Pressão Arterial Sistólica aumentada 
com Pressão Arterial Diastólica normal.
_________________________________________
29. Assinale a alternativa que contenha as 
afirmativas CORRETAS a respeito de Acidentes por 
animais peçonhentos:

I. O acidente crotálico pode causar mioglobinuria, 
rabdomiólise e insuficiência renal, sendo necessária 
hidratação vigorosa.
II. O acidente elapídico pode causar paralisia de 
músculos respiratórios, devendo ser considerado 
o soro elapídico em todos os casos, pelo risco de 
insuficiência respiratória.
III. O acidente botrópico pode causar lesões 
importantes locais (picada) devido à ação proteolítica, 
com risco de evoluir para síndrome compartimental 
e de serem necessárias, em casos extremos, 
fasciotomia ou amputação do membro.

a) Somente I e III.
b) Somente III.
c) Somente II e III.
d) Todas.
_________________________________________
30. A Síndrome Hemolítico-Urêmica é uma causa 
importante de insuficiência renal aguda em crianças 
menores de 4 anos. Geralmente, se inicia após 
quadro de gastroenterite e possui a seguinte TRIADE 
CLÁSSICA:

a) Insuficiência renal aguda oligúrica + 
Trombocitopenia + Anemia hemolítica 
microangiopática.
b) Insuficiência hepática + Insuficiência renal não 
oligúrica + Icterícia.
c) Proteinúria + Esplenomegalia + Febre.
d) Hipertensão + Insuficiência renal hipercalêmica + 
Bloqueio Atrioventricular.

31. Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar:

a) Seu agente etiológico é o Mycobacterium leprae, 
um bacilo álcool-ácido resistente, um gram-positivo.
b) A transmissão ocorre pelo contato cutâneo com a 
lesão ou objetos utilizados pelo doente.
c) Há o surgimento de lesões com alteração do tato 
ou da sensibilidade (calor/dor).
d) Pode haver queda de pêlos, localizada ou difusa, 
especialmente nas sobrancelhas (madarose).
_________________________________________
32. O tratamento da hanseníase é ambulatorial 
e utiliza os esquemas terapêuticos padronizados 
– Tratamento Poliquimioterápico - (PQT) com as 
seguintes medicações:

a) Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.
b) Cloroquina e Primaquina.
c) Pirimetamina, Sulfadiazina e Ácido Folínico.
d) Penicilina G Cristalina.
_________________________________________
33. A transmissão das Hepatites A e C ocorre, 
respectivamente:

a) Via fecal-oral e sangue.
b) Via parenteral e gotículas.
c) Via fecal-oral e via fecal-oral.
d) Via aerossol e sangue
_________________________________________
34. A Demência é definida como prejuízo na 
memória  e pelo menos mais uma função cognitiva 
(linguagem, orientação visuoespacial, julgamento), 
sem alteração na consciência, representando um 
declínio a partir de nível prévio da capacidade 
e interferindo nas atividades diárias e na vida 
independente. De acordo com a patologia, é 
INCORRETO afirmar:

a) A Hidrocefalia de pressão normal é uma forma 
potencialmente reversível da demência e seu 
quadro clínico é composto por demência, alteração 
de marcha e incontinência urinária ou intestinal.
b) Doença de Alzheimer é uma causa incomum de 
demência e seu diagnóstico é de exclusão.
c) Deficiência de vitamina B12 e hipotireoidismo não 
tratado podem ser causas de demência.
d) As demências frontotemporais apresentam 
alterações precoces de personalidade e de 
comportamento, além de alterações de linguagem, 
de início insidioso e caráter progressivo.
_________________________________________
35. O uso dos seguintes anti-hipertensivos é 
contraindicado em Gestantes, EXCETO:

a) Losartana.
b) Enalapril.
c) Aliquireno.
d) Metildopa.
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36. A Pré-Eclâmpsia constitui, no Brasil, 
importante causa de morbimortalidade materna 
e fetal, principalmente quando se instala nas suas 
formas graves, como a eclâmpsia e a síndrome 
HELLP. Sobre as Síndromes Hipertensivas na 
Gestação é CORRETO afirmar:

a) Os fatores de risco para Pré-Eclâmpsia são 
multiparidade, desnutrição e tabagismo.
b) A hipertensão na gravidez é definida como 
medidas de pressão arterial iguais ou superiores a 
160/90 mmHg.
c) A Hipertensão Arterial Crônica pode ser 
diferenciada da Doença Hipertensiva da Gestação 
pela história bem documentada de hipertensão antes 
da 20ª semana de gestação ou antes da gravidez.
d) No puerpério imediato não há mais riscos de a 
puérpera desenvolver eclâmpsia.
_________________________________________
37. O tipo histológico mais comum de câncer de 
cólon é:

a) Epidermóide.
b) Adenocarcinoma.
c) Sarcomas.
d) Estromais gastrointestinais.
_________________________________________
38. São ritmos considerados chocáveis na 
Parada Cardiorrespiratória, de acordo com o ACLS:

a) Fibrilação ventricular e Taquicardia ventricular 
sem pulso.
b) Fibrilação atrial e Atividade Elétrica sem Pulso.
c) Assistolia e Fibrilação Ventricular.
d) Flutter Atrial e Fibrilação Atrial.
_________________________________________
39. Essa classe de anti-hipertensivos tem como 
principal efeito colateral a tosse seca, podendo, 
raramente, cursar com angioedema. Pode, além 
de causar aumento de ureia e creatinina séricas 
em pacientes com insuficiência renal, promover 
hiperpotassemia. A classe citada anteriormente é:

a) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
b) Inibidores diretos da renina.
c) Betabloqueadores.
d) Diuréticos.
_________________________________________
40. Assinale a alternativa que NÃO corresponda 
a um dos critérios diagnósticos de Artrite Reumatóide 
ACR-EULAR 2010:

a) Duração dos sintomas.
b) FAN reagente.
c) Sinovite ativa.
d) Provas de fase aguda.

41. Sobre a Doença Meningocócica, é 
CORRETO afirmar:

a) Na suspeita de meningite, deve-se aguardar os 
resultados de hemocultura e cultura do líquor para 
início de antimicrobianos, para que não haja indução 
de resistência.
b) Não é doença de Notificação Compulsória. 
Apenas quando há óbito ou surto, a notificação deve 
ser imediata.
c) A Meningococcemia tem como diagnóstico 
diferencial sepse de outras etiologias, febres 
hemorrágicas (dengue, febre amarela, hantavirose), 
febre maculosa e leptospirose forma íctero-
hemorrágica.
d) É uma doença de alta fatalidade, causada pelo 
Streptococcus pneumoniae.
_________________________________________
42. Considerando o Programa Nacional de 
Imunização do Ministério da Saúde, assinale a 
alternativa que contemple SOMENTE vacinas que 
podem prevenir causas de meningite:

a) Meningocócica C, Pneumocócica 10V, 
Pentavalente e BCG.
b) Tríplice Viral, DTP, Febre Amarela e Pentavalente. 
c) Menincocócica C, Pneumocócica 10V, HPV e 
dTpa.
d) BCG, Meningocócica C, DTP e Rotavírus.
_________________________________________
43. Rapaz de 16 anos, apresenta edema de face 
e queixa de dificuldade para respirar pouco tempo 
após injeção de penicilina. Ao exame físico: FR38, 
esforço respiratório, FC145bpm, saturação de 83%, 
PA 60/45mmHg, além de serem notadas múltiplas 
lesões urticariformes em sua pele.
A hipótese diagnóstica mais provável e a conduta 
terapêutica são:

a) Choque séptico pela amigdalite, devendo ser 
realizada coleta de culturas, início de antimicrobianos 
e expansão com cristalóide.
b) Anafilaxia por hipersensibilidade a penicilina, 
avaliação de vias aéreas, com intubação orotraqueal, 
se necessária, e imediata administração de 
epinefrina intramuscular.
c) Anafilaxia por reação à penicilina, iniciar 
suplementação de oxigênio, droga vasoativa, 
expansão volêmica e aguardar fim do efeito da 
medicação em sala de emergência.
d) Choque séptico, internação em unidade de 
terapia intensiva, início de droga vasoativa, ataque 
endovenoso com corticosteroides.
_________________________________________
44. Sobre os sintomas que caracterizam as 
Cefaleias, assinale a alternativa CORRETA:



7

a) A Migrânea sem aura tem com duração de trinta 
minutos a sete dias, caráter de pressão ou aperto, 
localização bilateral, intensidade fraca ou moderada 
e não é agravada por atividades físicas de rotina. 
b) As Cefaleias em Salvas predominam no sexo 
masculino e se caracterizam por crises de dor 
importante unilateral, orbitária ou temporal com 
duração de 15 minutos a três horas, associadas a 
hiperemia conjuntival, lacrimejamento e congestão 
nasal.
c) A Cefaleia Tensional tem duração de 4 a 72 horas, 
localização unilateral, caráter pulsátil, intensidade 
de moderada a forte. É associada a fotofobia e 
fonofobia, náusea ou vômitos.
d) A Enxaqueca Oftalmoplégica apresenta-se 
com crises de cefaléia, associadas com paresia 
de um ou mais nervos motores oculares e tem 
diagnóstico clínico clássico, sem necessitar de 
exames complementares para exclusão de outros 
diagnósticos.
_________________________________________
45. A terapia INICIAL de escolha para erradicação 
do Helicobacter pillory no Brasil é:

a) Terapia Tripla: Inibidor de Bomba de Próton + 
Claritromicina + Amoxicilina. 
b) Terapia Dupla: Inibidor de Bomba de Próton + 
Levofloxacino.
c) Terapia Tripla: Inibidor de Bomba de Próton + 
Tetraciclina + Metronidazol.
d) Terapia Quádrupla: Inibidor de Bomba de Próton 
+ Salicilato de Bismuto + Tetraciclina + Metronidazol.
_________________________________________
46. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 
Atenção Básica (NASF-AB), constitui uma equipe 
multiprofissional e interdisciplinar composta por 
categorias de profissionais da saúde, complementar 
às equipes que atuam na Atenção Básica. É 
formada por diferentes ocupações da área da saúde, 
atuando de maneira integrada para dar suporte aos 
profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) 
e de Atenção Básica (eAB). Assinale alternativa 
CORRETA com ocupações que poderão compor os 
NASF-AB:

a) Médico Geriatra, Médico Pediatra, Doula, 
Psicólogo, Médico Infectologista, Fonoaudilólogo.
b) Médico Acupunturista, Médico Ginecologista, 
Médico Pediatra, Médico Veterinário, Psicólogo e 
Professor de Educação Física.
c) Assistente Social, Biólogo, Médico Homeopata, 
Farmacêutico, Médico Psiquiatra, Médico do 
Trabalho.
d) Psicólogo, Médico Geriatra, Nutricionista, Podólogo, 
Professor de Educação Física, Farmacêutico.

47. A vacina BCG, em sua evolução habitual, 
apresenta lesão vacinal com pústula seguida pelo 
aparecimento de crosta. Assinale alternativa com 
CORRETO tratamento desta lesão:

a) Aplicação de compressa fria.
b) Aplicação de compressa quente. 
c) Curativo oclusivo para proteção da lesão e evitar 
lesão secundária.
d) Manter local limpo e seco.
_________________________________________
48. O corrimento vaginal é uma síndrome comum, 
que ocorre principalmente na idade reprodutiva, 
podendo ser acompanhado de prurido, irritação local 
e/ou alteração de odor. A investigação clínica deve 
ser minuciosa, sempre acompanhada de exame 
físico completo. Sobre o assunto, é INCORRETO 
afirmar:

a) Na candidíase vulvovaginal recorrente devem 
ser investigadas causas sistêmicas predisponentes 
como diabetes mellitus, HIV e imunodepressão.
b) A vaginose bacteriana aumenta o risco de aquisição 
de Infecções do Trato Reprodutivo (incluindo o HIV).
c) Na vaginose bacteriana e na tricomoníase não é 
necessário o tratamento do parceiro sexual.
d) A tricomoníase é causada por um protozoário 
flagelado.
_________________________________________
49. Exceto o câncer de pele não melanoma, qual 
é o câncer que mais acomete mulheres brasileiras?

a) Câncer de colo de útero.
b) Câncer de pulmão.
c) Câncer de cólon.
d) Câncer de mama.
_________________________________________
50. É cosiderado microorganismo causador de 
Pneumonia Atípica:

a) Moraxella catarrhalis.
b) Haemophilus influenzae.
c) Mycoplasma pneumoniae.
d) Streptococcus pneumoniae.
_________________________________________
51. A medicação disponível no Sistema Único de 
Saúde para tratamento de diabetes, responsável por 
diminuir a resistência à insulina e, em pacientes com 
insuficiência renal, possui risco de acidose lática é:

a) Pioglitazona.
b) Metformina.
c) Glimepirida.
d) Glibenclamida.
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52. O Programa tem como objetivo incentivar 
gestores e equipes a melhorarem a qualidade 
dos serviços de saúde, propondo estratégias de 
qualificação, acompanhamento e de avaliação do 
trabalho das equipes de saúde. O Programa eleva 
o repasse de recursos federais aos municípios 
participantes que aumentam o padrão de qualidade 
dos serviços. Assinale a alternativa CORRETA 
quanto ao programa mencionado:

a) Programa Estratégia Saúde da Família (PSF).
b) Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS).
c) Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).
d) Programa Saúde na Escola (PSE).
_________________________________________
53. A parasitose intestinal mais associada a 
prolapso retal é:

a) Teníase.
b) Oxiuríase.
c) Tricuríase.
d) Estrongiloidíase.
_________________________________________
54. A hipertensão arterial secundária tem 
prevalência de 3 a 5%. Deve ser investigada nas 
seguintes situações, EXCETO:

a) Ronco, sonolência diurna.
b) Hipertensão paroxística com sudorese, cefaleia e 
palpitações.
c) Obesidade e dislipidemia.
d) Pulsos femorais ausentes ou pressão arterial 
diminuída em membros inferiores.
_________________________________________
55. Criança de 4 anos com história de asma 
apresenta-se taquipneica e com sibilos expiratórios 
há 30 minutos. Você chega à conclusão de que 
apresenta crise aguda de asma. A medicação que 
deve ser utilizada nesse momento é:

a) Adrenalina via inalatória.
b) Beta-2 agonistas de curta duração via inalatória.
c) Corticosteróide inalatório.
d) Beta-agonistas de ação prolongada inalatória.
_________________________________________
56. De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), nos últimos 20 anos, ocorreu  
expressiva redução na mortalidade mundial  por 
diarreias infecciosas em crianças com idade inferior a 
5 anos. No Brasil, esse avanço ocorreu principalmente 
pela disseminação dos princípios fundamentais do 
tratamento da diarreia aguda e desidratação. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa CORRETA:

a) De acordo com a OSM, a Diarreia Aquosa Aguda 
pode durar até 30 dias.

b) A investigação etiológica da Diarreia Aquosa 
Aguda é obrigatória em todos os casos.
c) Quanto aos Planos de tratamento, o Plano A é 
realizado no domicílio, com orientações quanto a 
sinais de alarme e, o Plano B, na unidade de saúde, 
até reidratação e reinício da alimentação.
d) Deve-se suspender o aleitamento materno durante 
o episódio diarreico, devendo ser priorizadas as 
reposições de hidratação e micronutrientes como 
magnésio, zinco e vitamina A.
_________________________________________
57.        De acordo com os princípios Organizacionais/
Operacionais do Sistema Único de Saúde,
a definição de território e o conhecimento da 
população a ser atendida correspondem ao princípio 
de:

a) Descentralização.
b) Regionalização.
c) Resolubilidade.
d) Participação Popular.
_________________________________________
58. A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a 
estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à 
reorganização da Atenção Básica no país, de acordo 
com os preceitos do SUS. Assinale a alternativa 
com a composição mínima CORRETA da eSF.

a) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de 
Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Endemias.
b) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de 
Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde ou de 
Endemias e Técnico de Higiene Bucal.
c) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de 
Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.
d) Médico, Enfermeiro, Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Endemias.
_________________________________________
59. O Programa Nacional de Triagem Neonatal 
do Ministério da Saúde foi implantado para reduzir 
a morbimortalidadade relacionadas às patologias 
congênitas no Brasil. Assinale a alternativa que 
NÃO contenha doença avaliada por esse teste:

a) Fenilcetonúria.
b) Hipotireoidismo congênito.
c) Citomegalovírus.
d) Hiperplasia Adrenal Congênita.
_________________________________________
60. Associe a doença ao agente causador e 
assinale a resposta CORRETA:

I. Sífilis.
II. Eritema Infeccioso.
III. Coqueluche.

a. Bordetella pertussis.
b. Treponema pallidum.
c. Parvovírus B19.



9

a) I – b, II – a, III – c.
b) I – b, II – c, III – a.
c) I – a, II – b, III – c.
d) I – c, II – b, III – a.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.


