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MÉDICO CLÍNICO GERAL - PSF
INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2011 do Município de Palmeira.]

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.
02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:
a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA
04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confira-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.
05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

Identidade com foto
sobre a carteira escolar
Somente UMA
resposta certa
em cada questão. Leia atentamente e marque a que achar
correta.

FOLHA DE RESPOSTAS
08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.
09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.
10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma
resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.
12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

CERTO
Errado

LEMBRETES IMPORTANTES
13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será controlado
pelo Fiscal de sala.
14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Tire o boné antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu
início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato
e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao
mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.
20. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

Não use

Não use

Não use

...................................................
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MUNICÍPIO DE PALMEIRA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011
LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir constitui referência para resposta das questões 01 a 06.

EIKE PARA PRESIDENTE
Ser rico no Brasil sempre foi uma ofensa sociológica. Eike Batista chegou para acabar com isso. Ele
não é só um bilionário desinibido, confiante, assumido. O pai de Thor é também carismático, empreendedor
genuíno, obcecado com o cabelo, nosso primeiro Donald Trump, com bestseller nas livrarias e um senso
de autopromoção que pode levá-lo, quem sabe, a subir a rampa do Palácio do Planalto.
Lembro que nos anos 1980, quando os japoneses inventavam coisas geniais como o walkman e eram
vistos como os chineses são vistos hoje, era comum dizer que o Brasil deveria ser dado para eles
administrarem. Tínhamos todos os atributos de uma nação rica, mas éramos tão mal geridos (naquele
lodaçal do final da ditadura até o Plano Real) que deixados a nós mesmos nosso destino seria o fracasso.
Depois de tentarmos todas as coisas difíceis, o Brasil finalmente se encontrou no óbvio: democracia
e economia de mercado. Chegamos com um atraso enorme em relação aos nossos primos norteamericanos (com quem devemos nos comparar por dimensão e ambição, e não com nossos pequenos
vizinhos latinos), mas capitalismo e democracia, mesmo que tardios e imperfeitos, nos fazem muito bem.
E agora as coisas andam mais rápidas. A população brasileira, empreendedora por necessidade,
abraçou o capitalismo e foi.
Sob o governo de Lula, o primeiro presidente pobre do Brasil, pobres e ricos enriqueceram juntos.
Quando a maré sobe, todos os barcos sobem.
Trabalhar finalmente tornou-se instrumento efetivo de ascensão social no país.
E se ainda é difícil ficar rico, pelo menos está mais fácil ficar mais rico do que se era, com o desemprego
abaixo de 6% e renda em alta.
Já temos 145 mil milionários no Brasil (com US$ 1 milhão disponível para investir), segundo cálculo
recente de um banco estrangeiro. É um número ainda pequeno numa população de 200 milhões de
habitantes, mas está crescendo.
Nossos velhos ricos sempre foram muito reservados, como se Balzac tivesse razão ao dizer que
atrás de toda fortuna tem um crime. De fato, a distribuição de riqueza no Brasil sempre foi caso de crime
contra a humanidade, parido na escravidão colonial.
Mas as coisas estão mudando. Nossos novos ricos, confiantes e desinibidos, desfilam seu sucesso
e seu dinheiro como troféus a inspirar os observadores. São principalmente pequenos empreendedores
ou grandes profissionais liberais que estão formando uma nova camada de poder que pode ter a força de
mudar o Brasil.
A mudança jamais virá dos políticos, a revolução não será televisionada pela TV Senado.
Precisamos de mais empreendedores ativistas fora de suas empresas. Eles são fundamentais e
transformadores.
Por exemplo: o apoio e o engajamento do empresário Guilherme Leal, bilionário fundador da Natura,
na campanha de Marina Silva foi o que possibilitou ela ter votação tão expressiva.
Não precisamos mais dos japoneses para tocar o Brasil. Nossos empreendedores são os nossos
japoneses. São eles, mais do que qualquer político ou partido, que estão desenvolvendo o país.
Sérgio Malbergier. Folha de São Paulo. 19-01-2012.
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07 O texto permite afirmar que:
A) O autor manifesta despeito à iniciativa privada para o
desenvolvimento do país.
B) O autor se refere a aspectos sociológicos, mas em
nenhum momento posterior fala desses aspectos.
C) O autor finaliza o texto com referência aos japoneses
na tentativa de contradizer as informações constantes
do 2.º parágrafo.
D) A intenção principal do texto é exaltar as características do bilionário Eike Batista.
E) O autor acaba restringindo o conceito de políticos
aos membros do Senado.
07 Sobre a tipologia do texto e sua construção,
assinale a alternativa correta.

A)
B)

C)
D)
E)

O autor manifesta clara preferência por parágrafos desenvolvidos por exemplificação.
Ainda que apresente expressões denotadoras de
pessoalidade, o texto pode ser considerado predominantemente informativo, sendo considerado, portanto, uma narração.
O último parágrafo do texto apresenta uma expressão
denotativa vulgar que deveria ser substituída pelo verbo
“administrar”.
O vocábulo “pequenos” (3.º parágrafo) foi empregado
em sentido pejorativo, obsceno.
O texto possui introdução e desenvolvimento, mas
não apresenta conclusão.

07 Observe o excerto a seguir, retirado do 2.º parágrafo do texto:
“... quando os japoneses inventavam coisas geniais como
o walkman e eram vistos como os chineses são vistos
hoje, era comum dizer que o Brasil deveria ser dado para
eles administrarem”. (...)

07 Considerando os aspectos linguísticos do texto,
atente para as assertivas a seguir:
I.
A forma verbal “levá-lo” (1.º parágrafo) está flexionada
no singular porque concorda com o nome “autopromoção”.
II.
O pronome oblíquo da forma verbal mencionada na
assertiva anterior não pode ser substituído pelo pronome “lhe”, pois implica prejuízo sintático e semântico.
III. O vocábulo “numa” (8.º parágrafo) constitui uma contração da conjunção “em” com o artigo indefinido “uma”
e é utilizado geralmente em situações coloquiais de
comunicação.
IV. Os vocábulos desinibido (1.º parágrafo) e “lodaçal”
(2.º parágrafo), no contexto, são empregados, respectivamente, com o sentido de “extrovertido” e “cenário
degradante”.

Está correto apenas o que se afirma em:
A) I e II
B) I e III
C) I e IV
D) II e III
E) II e IV
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os mesmos motivos pelos quais os vocábulos
“bilionário”, “genuíno” e “levá-lo” (1.º parágrafo) são
acentuados.
A) negócio, ópio, lápis;
B) pivô, saída, levá-la;
C) água, viúva, Paraná;
D) espécie, cibernético, bisavós;
E) réu, hífen, aquário.

Se o início do segmento iniciar com “Os japoneses,
ao inventarem...”, para preservar o sentido original
e a correção do trecho, o verbo em destaque necessariamente resultará em:
A) forem;
B) serem;
C) seriam;
D) sejam;
E) são.
07 Transformando o sujeito determinado da oração
“Precisamos de mais empreendedores...” (antepenúltimo parágrafo) em sujeito indeterminado, a oração correta resultante é:
A) Precisar-se-ão de mais empreendedores.
B) Precisa-se de mais empreendedores.
C) Precisam-se de mais empreendedores.
D) De mais empreendedores são precisados.
E) Está sendo preciso mais empreendedores.
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O texto a seguir constitui referência para resposta das questões 07 a 08.

“MENOS A LUIZA” É UMA IDIOTICE?
Provavelmente Luiza é a primeira brasileira que virou celebridade nacional não por ter aparecido.
Mas justamente por não ter aparecido. Foi alvo apenas de uma menção num comercial de um empreendimento imobiliário na Paraíba. Assim virou hit na internet. É uma idiotice? Não: essa brincadeira é um
assunto sério.
Tão sério que mereceria um estudo aprofundado sobre como funcionam os meios de comunicação
na era da internet. Um comercial de empreendimento imobiliário na Paraíba vira assunto nacional e faz da
ausente Luiza uma celebridade. E, agora, ao voltar ao Brasil, desfila entre os famosos. São regras novas
de difusão de informação, que os comunicadores não conhecem e não cansam de se surpreender.
Luiza também é reflexo de que como está se aprofundando o que muitos já chamam da era das
celebridades. Gente que não faz nada ou quase nada – personagens do BBB, por exemplo – e viram
assuntos em todos os lugares. Não é só que viram assunto: suas opiniões são levadas em consideração
e ocupam cada vez mais espaço. Talvez seja em parte reflexo da falta de interesse em assuntos coletivos?
O fato é que ‘Menos Luiza’ é qualquer coisa. Menos uma idiotice.
A coisa está tão grave que até aqui nesta coluna Luiza apareceu.
Gilberto Dimenstein. Folha de São Paulo. 20-01-2012.

07 O texto legitima o seguinte entendimento:

A)
B)
C)
D)
E)

Indiferença do autor quanto ao fenômeno da internet
mencionado.
Desinquietação do autor com o detrimento das atenções aos assuntos coletivos.
Incoerência do último parágrafo em relação ao título.
Relação de causa e consequência entre primeiro e
segundo parágrafo.
Intenção principal do autor em analisar as celebridades.

07 Considere as assertivas a seguir acerca dos aspectos linguísticos do texto.
I.
O emprego do pronome demonstrativo “nesta”, no
último parágrafo, está inadequado aos padrões da norma culta, devendo ser substituído por “nessa”.
II.
No último período do texto (último parágrafo), a segunda oração é causa da primeira.
III. No primeiro período do texto (1º parágrafo), é possível
substituir o ponto anterior ao vocábulo “mas” por uma
vírgula, fazendo-se as alterações necessárias sem
prejuízo para a correção do texto.
Está correto apenas o que se afirma em:
A) I
B) I e II
C) II
D) II e III
E) III

07 Assinale a alternativa em que a flexão adequada dos verbos mantém a coesão e a coerência do
período.
A) Quando convir ao usuário, este poderá se tornar uma
celebridade.
B) Se mantermos a sua publicação na internet, faremos
sucesso.
C) Se propormos a divulgação certa, obteremos sucesso.
D) Assim que eu vir o seu vídeo, publicarei na internet.
E) Se reaver o meu vídeo, poderei publicá-lo.
07 Assinale a alternativa correta quanto ao emprego
do sinal indicativo de crase.

A)
B)
C)
D)
E)

À partir de amanhã, nosso vídeo será o novo hit da
internet.
Enquanto Luiza estava no Canadá, sua irmã ia à
Roma.
Meu site foi retirado do ar às pressas.
Jamais imaginei que meu vídeo seria divulgado à
pessoas estranhas.
Pouco à pouco, mesmo à distância, Luiza fazia sucesso.
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Folha 03/
03/10

SAÚDE PÚBLICA
07 Relacione a 2.ª coluna de acordo com a 1.ª:

1.
2.
3.
( )

Epidemia
Pandemia
Endemia
É a ocorrência de um claro excesso de casos de
uma doença ou síndrome clínica em relação ao esperado, para uma determinada área ou grupo específico de pessoas, num particular período de tempo.
( ) É quando a freqüência e a distribuição de um determinado agravo à saúde em agrupamentos humanos distribuídos em espaços delimitados mantêm padrões
regulares de variações num determinado período, ou
seja, as oscilações na ocorrência das doenças correspondem somente às flutuações cíclicas e sazonais.
( ) É a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações, podendo passar de um continente a outro.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo:
A) 1 – 2 – 3
B) 3 – 2 – 1
C) 3 – 1 – 2
D) 1 – 3 – 2
E) 2 – 1 – 3
07 Analise as afirmativas abaixo a respeito do Pro-

grama de Saúde da Família (PSF):
•
Na Saúde da Família, os profissionais realizam o
cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional e
ações dirigidas à solução dos problemas de saúde,
de maneira pactuada com a comunidade, buscando
o cuidado dos indivíduos e das famílias.
•
A atuação dos profissionais que atuam no PSF não
está limitada à ação dentro da Unidade Básica de
Saúde, ocorrendo também nos domicílios e nos demais espaços comunitários (escolas e associações,
entre outros).
•
Um importante foco da ação de controle das doenças transmissíveis está voltado para o diagnóstico
e tratamento das pessoas doentes, visando à interrupção da cadeia de transmissão. Grande parte das
ações, neste caso, encontra-se no âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família.
•
A territorialização é base do trabalho das Equipes
de Saúde da Família para a prática da Vigilância
em Saúde.
Quantas afirmativas estão INCORRETAS?
A) Nenhuma;
B) Uma;
C) Duas;
D) Três;
E) Quatro.

07 “A informação é instrumento essencial para a tomada de decisões, ferramenta imprescindível à Vigilância em
Saúde, por ser o fator desencadeador do processo ‘informação-decisão-ação’. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) foi desenvolvido no início da
década de 90, com objetivo de padronizar a coleta e o
processamento dos dados sobre agravos de notificação
obrigatória em todo o território nacional.”
Sobre o Sinan, assinale a afirmativa INCORRETA:
A) A utilização efetiva do Sinan possibilita a realização
do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento
na população.
B) O Sistema de Informações pode indicar riscos aos
quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo, assim, para a identificação da realidade epidemiológica
de determinada área geográfica.
C) O Sistema de Informações não pode fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação compulsória.
D) O uso sistemático dos dados gerados pelo Sistema,
de forma descentralizada, contribui para a democratização da informação, permitindo que todos os profissionais de saúde tenham acesso à informação e
disponibilizem-na para a comunidade.
E) O Sinan é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos
que constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória em todo o Território Nacional.
07 Segundo a Norma Operacional Básica do Sistema Úni-

co de Saúde, a NOB-SUS/96, a composição harmônica, integrada e modernizada do SUS visa, fundamentalmente, a
atingir dois propósitos essenciais à concretização dos ideais
constitucionais e, portanto, do direito à saúde.
Assinale a alternativa que apresenta os ideais constitucionais:
A) A consolidação de vínculos entre diferentes segmentos sociais e o SUS, e a criação de condições elementares e fundamentais para a eficiência e a eficácia
gerenciais, com qualidade.
B) O pagamento dos valores apurados por intermédio
do Sistema de Informações Hospitalares do SUS,
englobando o conjunto de procedimentos realizados
em regime de internação, com base na Autorização
de Internação Hospitalar.
C) Avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de saúde dos seus munícipes e sobre o seu meio ambiente, e a execução das
ações básicas de vigilância sanitária.
D) A programação integrada das ações ambulatoriais,
hospitalares e de alto custo, de epidemiologia e de
controle de doenças – incluindo, entre outras, as atividades de vacinação, de controle de vetores e de
reservatórios.
E) Assegurar a padronização de procedimentos em todo
o país e permitir a adoção das medidas capazes de
prevenir e controlar as doenças transmissíveis.
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07 A coleta de dados é uma das funções da vigilân-

cia epidemiológica. Sobre essa função, analise as
afirmativas abaixo:
I.
O cumprimento das funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de dados que sirvam para subsidiar o processo de produção de informação para a ação.
II.
A qualidade da informação depende, sobretudo, da
adequada coleta de dados gerados no local onde ocorre o evento sanitário.
III. Os dados demográficos permitem quantificar grupos
populacionais, com vistas à definição de denominadores para o cálculo de taxas.
IV. Dados de morbidade são os dados mais utilizados
em vigilância epidemiológica por permitirem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários.
V. A credibilidade do sistema de notificação depende,
em grande parte, da capacidade de os serviços locais de saúde, responsáveis pelo atendimento dos
casos, diagnosticarem corretamente as doenças e
agravos.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmações
corretas:
A) Apenas I, III e IV
B) Apenas III, IV e V
C) Apenas I, II, IV e V
D) Apenas II, III e V
E) I, II, III, IV e V
16 Os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle
do SUS pela sociedade. Eles foram criados para que a
população possa exercer o controle social sobre a gestão
da saúde.
Sobre o exposto, assinale a afirmativa correta:
A) Os Conselhos de Saúde têm a responsabilidade de
contribuir para a formação de conselheiros comprometidos com a construção da Política de Saúde, baseada nos direitos à cidadania apenas da população
mais pobre.
B) Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamente por representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde para avaliar a qualidade do atendimento
prestado à população.
C) Os Conselhos de Saúde não podem acionar outras
instituições de Controle Social nas políticas públicas,
tais como: Auditorias, Ministério Público, Ouvidorias
e Controladorias.
D) O Controle Social é a participação da sociedade no
acompanhamento e verificação das ações da gestão
pública na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.
E) O Controle Social como um dos eixos estruturantes
do Sistema Único de Saúde é financiado apenas pela
esfera municipal de governo, com recursos dos tributos, taxas e contribuições sociais.

17 Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir:
Todos os papéis propostos a seguir são do gestor
federal do SUS, exceto ____________________________.
A) exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional.
B) o controle, a avaliação e a auditoria dos prestadores
de serviços de saúde (estatais ou privados) situados
nos municípios.
C) promover as condições e incentivar o gestor estadual
com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS-Estadual.
D) fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais, compondo, assim, o
SUS-Nacional.
E) exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional do SUS.
18

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir:
De acordo com a Lei 8.080/90, são princípios do Sistema Único de Saúde: _______________________.
A) igualdade da assistência à saúde, descentralização
político-administrativa, administração dos recursos
orçamentários;
B) universalidade de acesso aos serviços de saúde, igualdade da assistência à saúde, descentralização
político-administrativa;
C) direito à informação sobre a saúde às pessoas assistidas, participação da comunidade, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
D) integralidade de assistência, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, fiscalização das agressões ao meio ambiente
que tenham repercussão sobre a saúde humana;
E) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, participação da comunidade, articulação de
políticas e programas de interesse para a saúde.
19

São princípios básicos da Política de Humanização do SUS:
I.
Valorização da dimensão subjetiva e social em todas
as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão.
II.
Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
III. Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS e co-responsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção.
IV. Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS.
V. Compromisso com a democratização das relações
de trabalho e valorização dos profissionais de saúde,
estimulando processos de educação permanente.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas
corretas:
A) Apenas I, III e V
B) Apenas II, III e V
C) Apenas I, II, IV e V
D) Apenas II, III e IV
E) I, II, III, IV e V
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20 Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir:
Segundo as Diretrizes do Pacto pela Saúde, todos
os itens a seguir constituem responsabilidades da gestão
municipal do SUS, exceto __________________________.
A) assumir a gestão de hospitais federais, a fim de estruturar uma assistência voltada às necessidades
regionais.
B) assumir a gestão e executar as ações de atenção
básica, incluindo as ações de promoção e proteção,
no seu território.
C) desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um processo de planejamento, regulação, programação pactuada e integrada da atenção à saúde,
monitoramento e avaliação.
D) elaborar, pactuar e implantar a política de promoção
da saúde, considerando as diretrizes estabelecidas
no âmbito nacional.
E) garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica, de acordo com as
normas técnicas vigentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 Homem de 22 anos procura Unidade Básica de Saúde referindo que há 2 dias iniciou com ardor, urgência
miccional e saída de secreção esbranquiçada pela uretra. Quando questionado, refere promiscuidade e relações sexuais sem preservativo. Após término da
anamnese e exame físico, é explicado ao paciente que
se trata de quadro de gonorreia.
Assinale a alternativa que apresenta terapêutica adequada a esta afecção:
A) Ceftriaxona;
B) Cefalexina;
C) Ganciclovir;
D) Vancomicina;
E) Fluconazol.
22 Mulher de 42 anos vem em consulta médica referindo dor difusa. Relata que há vários anos possui dor em
todo o corpo e sono não reparador. Refere usar esporadicamente analgésicos, como paracetamol, sem melhora.
Nega realizar atividade física. Ao exame físico, apresenta
dor em 12 dos 18 tender points. Com o diagnóstico de
fibromialgia, a paciente é orientada a exercícios aeróbicos
e inicia-se concomitantemente tratamento farmacológico.
Assinale a alternativa que apresenta fármaco utilizado no tratamento da fibromialgia:
A) Prednisona;
B) Infliximab;
C) Amitriptilina;
D) Azatioprina;
E) Carbonato de Cálcio.

23

Menino de 10 anos é acompanhado devido a quadro
de diarreia crônica. Há 6 meses, iniciou com 4 a 5 evacuações diarreicas ao dia, sem sangue, muco, pus ou restos
alimentares, e evoluiu com emagrecimento de 4 kg no
período. Nega febre. Após 4 meses do início do quadro,
desenvolveu dermatite herpetiforme em face extensora de
antebraços. Solicitaram-se anticorpo antiendomísio IgA e
antigliadina IgA e IgG, os quais foram positivos. Realizouse em seguida biópsia de segunda porção duodenal que
mostrou atrofia de vilosidades e hiperplasia de criptas.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
diagnóstico deste caso e o tratamento adequado a
ser instituído:
A) Doença de Crohn / Prednisona e mesalazina;
B) Doença Celíaca / Dieta isenta em glúten;
C) Giardíase / Secnidazol;
D) Doença de Whipple / Sulfametoxazol-trimetropim;
E) Síndrome do Intestino Irritável / Amitriptilina.

24 Paciente de 68 anos procura atendimento médico referindo que há 4 dias iniciou com dor e sensação de ardência em região de 6ª costela esquerda. Após 1 dia, evoluiu,
no mesmo local, com vesículas sobre base eritematosa e
posteriormente com crostas. Refere febre não aferida. Ao
exame apresenta quadro de Herpes zoster.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
fármaco usado para o tratamento do caso acima:
A) Anfotericina B;
B) Azitromicina;
C) Ribavirina;
D) Aciclovir;
E) Lamivudina.
25 Em um dos bairros de Palmeira, a equipe de resgate é chamada para atender um homem de 52 anos
que se encontra em parada cardiorrespiratória. Familiares referem que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica e hoje, enquanto ajudava
na limpeza da casa, teve “mal súbito” e caiu ao chão.
Sobre a ressuscitação cardiopulmonar, leia as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I.
Preconiza-se uma única relação compressão-ventilação de 30:2 para todos os socorristas que atuam
sozinhos no socorro de adultos.
II.
Cada ventilação de resgate deve ser aplicada durante
1 segundo.
III. Ao se tentar promover a desfibrilação nos casos de
parada cardíaca em Fibrilação Ventricular, deve-se
aplicar 1 choque, seguido de ressuscitação cardiopulmonar imediata, começando com as compressões
torácicas.
A) Apenas I está correta.
B) Apenas II está correta.
C) Apenas II e III estão corretas.
D) Apenas I e III estão corretas.
E) I, II e III estão corretas.
26

Mulher de 34 anos, depressiva, é trazida ao Pronto-Socorro Municipal após tentativa de suicídio com comprimidos de diazepan. Marido da paciente refere que ela ingeriu cerca de 20 comprimidos de diazepan 5 mg há cerca
de 1 hora.
Assinale a alternativa que possui o fármaco usado
como antídoto dos benzodiazepínicos:
A) Naloxone;
B) Fluimucil;
C) Hidrocortizona;
D) Flumazenil;
E) Azul de Metileno.
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Menina de 6 anos é trazida por sua mãe devido
a quadro de anemia, emagrecimento não quantificado e “verminose”. Traz consigo laudo de protoparasitológico de fezes demonstrando a presença de ovos
de Ancylostoma duodenale. Sobre a ancilostomíase,
leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta:
I.
O modo de transmissão da ancilostomíase é por meio
da ingestão dos ovos do A. duodenale ou Necatur
americanus que venham em frutas ou verduras mal
lavadas.
II.
Pode ser tratada com mebendazol ou albendazol.
III. Pode complicar com anemia grave e hipoproteinemia,
sendo assim uma doença de notificação compulsória.
A) Apenas I está correta.
B) Apenas I e II estão corretas.
C) Apenas II está correta.
D) I, II e III estão corretas.
E) Apenas III está correta.

29

Após o óbito de uma paciente de 66 anos por
hepatite B crônica, foram solicitadas (e repetidas após
6 meses) as sorologias de seus 3 filhos: Pedro, Maria
e Carlos. Os resultados das duas dosagens (que foram idênticos) estão representados na tabela abaixo. Avalie o resultado das sorologias e assinale a alternativa correta:

HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc IgG
Anti-HBc IgM
Anti-Hbe
HbeAg
A)

28 Mulher de 42 anos iniciou há 8 meses com obstipação, queda de cabelos, pele seca e humor depressivo.
Procurou atendimento médico sendo solicitados os seguintes exames laboratoriais:

B)

Exame laboratorial Resultado Valor de referência
TSH
42 U/L
0,4 a 4 U/L
T4 livre
0,5 U/L
0,7 a 1,4 U/L
Glicemia de jejum 102 mg/dL
< 100 mg/dL
Creatinina
1,0 mg/dL
0,8 a 1,2 mg/dL

E)

C)
D)

Pedro
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo

Maria
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo

Carlos
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Pedro possui hepatite B crônica. Maria teve hepatite
B no passado, mas está curada (contato prévio com
cura). Carlos foi apenas vacinado.
Pedro possui hepatite B aguda. Maria tem hepatite B
crônica não replicante. Carlos nunca foi vacinado.
Pedro foi apenas vacinado. Maria tem hepatite B crônica. Carlos possui hepatite B crônica.
Pedro e Maria possuem hepatite B crônica, mas apenas Pedro é replicante. Carlos foi apenas vacinado.
Pedro possui hepatite B crônica, mas não é replicante. Maria teve hepatite B no passado, mas ainda não
está curada. Carlos nunca teve contato com o vírus
da hepatite B, nem foi vacinado.

30

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico
desta paciente e a terapêutica adequada a ser instituída:
A) Hipertireoidismo / Iodo Radioativo;
B) Hipotireoidismo / Levotiroxina;
C) Diabetes mellitus / Metformina;
D) Hipotireoidismo / Propiltiuracil;
E) Crise Tireotóxica / Metimazol e Propranolol.

Homem de 28 anos refere que há 3 semanas iniciou
dor epigástrica, tipo queimação, localizada, contínua, pior
ao ingerir frituras, molhos e bebida alcoólica e que melhora com uso de antiácidos. Há 5 dias refere despertar noturno pela dor. Em seu exame físico, destacava-se apenas dor à palpação de epigástrio. Realizou endoscopia
digestiva alta que mostrou úlcera duodenal ativa (A2 de
Sakita) e teste da urease para detecção de Helicobacter
pylori positivo.
Sobre este assunto, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I.
Dentre os tratamentos possíveis para erradicação do
Helicobacter pylori, cita-se a associação de omeprazol, amoxicilina e claritromicina.
II.
Todo tratamento para erradicação de Helicobacter
pylori deve durar no mínimo 14 dias.
III. A infecção por Helicobacter pylori relaciona-se apenas com o desenvolvimento de doença ulcerosa péptica (especialmente úlcera gástrica), mas não com o
desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico ou linfoma MALT.
A) Apenas III está correta.
B) Apenas I e II estão corretas.
C) Apenas II está correta.
D) Apenas I e III estão corretas.
E) Apenas I está correta.
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Mulher de 22 anos refere diagnóstico recente de
Diabetes mellitus tipo 1 e procura atendimento médico para orientações sobre seu tratamento. Sobre este
assunto, leia as afirmativas abaixo, coloque (V) para
as Verdadeiras, (F) para as Falsas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima
para baixo:
( ) O tratamento do Diabetes mellitus tipo 1 deve ser
realizado com insulinoterapia e não com hipoglicemiantes orais.
( ) A insulina humana regular é uma insulina de ação
lenta, tendo início de ação em 4 a 6 horas após sua
aplicação.
( ) A insulina humana glargina é uma insulina de ação
ultrarrápida, tendo início de ação em 15 a 30 minutos
após sua aplicação.
( ) A insulina humana NPH é uma insulina de ação prolongada, tendo início de ação em 10 a 12 horas após
sua aplicação.
A) V – F – V – F
B) V – F – F – F
C) F – F – V – F
D) V – V – F – V
E) V – F – V – V
32 Homem de 60 anos vem em consulta médica referindo indisposição, cansaço e perda de memória iniciados
nos últimos meses. Nega doenças crônicas, mas relata
que há 5 anos foi submetido a enterectomia parcial (retirada de íleo distal) durante cirurgia para hérnia inguinal direita encarcerada. Em seu exame físico, destaca-se mucosas oculares hipocoradas. Seu eritrograma mostrava:

Hemoglobina
Hematócrito
VCM (volume
corpuscular médio)
HCM (hemoglobina
corpuscular média)
CHCM (concentração
de hemoglobina
corpuscular média)

Resultado
10 g/dL
30%

Referência
12 a 15 g/dL
36 a 45 g/dL

118 fL

80 a 100 fL

32 pg

26 a 34 pg

32 g/dL

32 a 36 g/dL

Assinale a alternativa que apresenta a interpretação
correta do caso relatado acima:
A) Anemia macrocítica e normocrômica / Pode dever-se
à deficiência de cobalamina (vitamina B12).
B) Anemia normocítica e normocrômica / Pode dever-se
à deficiência de ferro.
C) Anemia macrocítica e hipocrômica / Pode dever-se à
deficiência de folato.
D) Anemia normocítica e hipocrômica / Pode dever-se à
deficiência de cobalamina (vitamina B12) ou de folato.
E) Anemia normocítica e hipocrômica / Pode dever-se à
deficiência de ferro.

33

Mulher de 36 anos, portadora de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, sem acompanhamento adequado ou
dosagens recentes de CD4 e carga viral, procura atendimento médico porque há 6 dias evoluiu com febre não
aferida, tosse seca e dispneia aos médios esforços. Seus
dados vitais eram:
PA: 110/60 mmHg
FR: 24 ipm
Taxilar: 37,8ºC

Em seu exame físico, destaca-se, ao exame pulmonar,
murmúrio vesicular com estertores crepitantes difusos.
Solicitou-se radiografia torácica, a qual mostrou infiltrado
intersticial difuso. Dentre as hipóteses diagnósticas, encontrava-se pneumonia por Pneumocystis carinii.
Assinale a alternativa que apresenta o(s) fármaco(s)
usado(s) no tratamento desta afecção:
A) Sulfametoxazol-trimetropim;
B) Aciclovir;
C) Sulfadiazina e pirimetamina;
D) Dapsona;
E) Sulfassalazina e prednisona.
34 Mulher de 42 anos, em tratamento quimioterápico para
neoplasia ovariana, evoluiu após 15 dias do último ciclo de
quimioterapia com febre de 38ºC, tosse produtiva e dispneia
aos pequenos esforços. Seus dados vitais eram:

PA: 90/50 mmHg
FR: 28 ipm
Taxilar: 38,4ºC

08

FC: 120 bpm
SpO2: 92% (ar ambiente)

Em seu exame físico, destaca-se respiração oronasal, e ao
exame pulmonar, murmúrio vesicular com estertores crepitantes em base de hemitórax direito. Solicitou-se hemograma que revelou discreta anemia e importante neutropenia
(340 neutrófilos/mm3). Sua radiografia torácica evidenciava
pneumonia lobar direita.
Frente ao quadro, analise as afirmativas abaixo:
I.
A paciente preenche critérios para síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS).
II.
O uso de filgrastina (GranulokineR) pode ajudar na
recuperação da neutropenia.
III. Deve-se iniciar reposição volêmica com cristaloides,
mas a antibioticoterapia somente deve ser iniciada
após os resultados das culturas.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente I está correta.
B) Somente II está correta.
C) Somente III está correta.
D) Somente II e III estão corretas.
E) Somente I e II estão corretas.
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35 Mulher de 52 anos, com diagnóstico recente de
hiperparatireoidismo, procura atendimento médico
devido a náuseas e vômitos. Em seus exames laboratoriais detecta-se hipercalcemia. Assinale a alternativa que possui a(s) terapêutica(s) que pode(m) ser
utilizada(s) no manejo da hipercalcemia:
A) Inalações com beta2-agonistas;
B) Hidratação endovenosa com solução salina (soro fisiológico 0,9%) e diuréticos de alça (furosemida);
C) Bicarbonato de sódio endovenoso associado à solução de glicose com insulina;
D) Hidratação endovenosa com solução glicosada (soro
glicosado 5%) e diuréticos poupadores de potássio
(espironolactona);
E) Pamidronato.
36 Mulher de 35 anos vem em consulta médica referindo estar grávida, pois pegou hoje resultado de exame laboratorial de beta-HCG, sendo este positivo. Conta que o
primeiro dia de sua última menstruação foi em 8 de novembro de 2011.
Usando a regra de Näjele, assinale a alternativa que
apresenta a data provável do parto desta paciente:
A) 25 de setembro de 2012;
B) 8 de julho de 2012;
C) 15 de agosto de 2012;
D) 8 de setembro de 2012;
E) 29 de agosto de 2012.
37 Casal de noivos vem em consulta médica, pois
gostariam de obter informações sobre os diferentes
métodos contraceptivos. Sobre este assunto, leia as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I.
O diafragma e o preservativo masculino (condom) são
métodos de barreira.
II.
Os contraceptivos hormonais podem ser constituídos
pela associação de estrógenos e progestágenos ou
apenas por progestágenos.
III. A realização de ligadura tubária é uma indicação formal para cesariana.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) I, II e III estão corretas.
D) Apenas I está correta.
E) Apenas II está correta.

38

Um médico foi convidado a organizar um curso
sobre gestação e puerpério direcionado para as mulheres, gestantes ou não, que moram na região onde
sua equipe atua. Leia as frases abaixo e assinale a
alternativa que completa corretamente as lacunas:
• O cordão umbilical normal possui ________________.
• Durante a gestação, fármacos como o captopril e fenitoína têm seu uso _________________.
• O colostro é um leite rico em _________________.
A) uma artéria e duas veias / proibido / lipídios;
B) duas artérias e uma veia / permitido / carboidratos;
C) duas artérias e uma veia / proibido / proteínas;
D) duas artérias e duas veias / proibido / lipídios;
E) uma artéria e uma veia / permitido / proteínas.
39

Homem de 52 anos, ex-tabagista (40 anos/maço)
e portador de enfisema pulmonar, vem para consulta
ambulatorial de rotina. Sobre a Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC), leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I.
A hipoxemia relaciona-se a maior morbidade e mortalidade no paciente portador de DPOC.
II.
As metilxantinas, com aminofilina e teofilina, são os
fármacos de escolha (primeira linha) nas exacerbações agudas da DPOC.
III. As infecções respiratórias estão entre as causas mais
comuns de exacerbação da DPOC.
A) Somente I e II estão corretas.
B) Somente I está correta.
C) I, II e III estão corretas.
D) Somente I e III estão corretas.
E) Somente II e III estão corretas.
40 Devido à associação de erros alimentares e sedentarismo, a população mundial tende à obesidade. Reflexo
disto é a procura cada vez maior por centros especializados de tratamento e a maior solicitação para realização de
cirurgia bariátrica.
A partir de qual resultado do índice de massa corpórea (IMC) consideramos início de obesidade?
A) IMC a partir de 50 kg/m2
B) IMC a partir de 45 kg/m2
C) IMC a partir de 40 kg/m2
D) IMC a partir de 35 kg/m2
E) IMC a partir de 30 kg/m2
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