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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

RACIOCÍNIO LÓGICO 06 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 40 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

NOME DO CANDIDATO     
                   

                   

MÉDICO ENDOSCOPISTA 20H e 10H 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
EUA recebem papa Francisco em meio à discussão 

política, religiosa e moral 
 
O papa Francisco chegará a uma base militar 

nos arredores da capital americana nesta terça-feira 
(22) à tarde para abrir sua primeira visita aos Estados 
Unidos, e o presidente Barack Obama estará lá para 
recebê-lo. É um gesto que o presidente não estendeu a 
praticamente visitante estrangeiro algum. 

Era de se esperar. Para Obama, talvez não haja 
aliado mais potente no mundo em sua busca para 
alterar o arco da história – para usar uma frase favorita 
dele – do que um papa que o ajudou a restabelecer 
relações diplomáticas com Cuba e que já falou 
publicamente sobre questões como a desigualdade 
econômica, imigração, alterações climáticas e de 
reforma da justiça penal. 

No entanto, se parece provável que a visita do 
papa fortalecerá Obama em algumas de suas 
prioridades, ela também ocorre em um momento 
político com grande foco em questões morais, onde os 
dois diferem. Desta forma, o papa Francisco e os 
ensinamentos da Igreja oferecerão um impulso 
oportuno também para os conservadores que vêm 
criticando a prisão de uma servidora que se recusou a 
emitir certidões de casamento para casais do mesmo 
sexo e para os adversários do aborto que estão 
buscando cortar o dinheiro federal destinado ao 
programa Planned Parenthood (planejamento familiar). 

As interpretações conflitantes marcam os 
riscos ao se tentar classificar qualquer papa no 
espectro binário da esquerda e da direita na política 
americana. Na Casa Branca e no Capitólio, os líderes 
dizem que Francisco não pode ser entendido em 
termos estritamente políticos. Mas em Washington, 
onde tudo é política – incluindo a religião – os dois 
lados envolvidos na eterna discussão esperam tirar o 
máximo proveito dos três dias de visita do papa à sede 
do poder. 

Provavelmente, isso será mais fácil para 
Obama e os democratas. Assim como o papa João 
Paulo 2º foi considerado mais alinhado com a missão 
anticomunista do presidente Ronald Reagan, 
Francisco é visto como simpático às prioridades de 
Obama. Alguns católicos conservadores referem-se a 
Francisco ironicamente como "o papa de Obama", 
enquanto alguns candidatos presidenciais 
republicanos católicos expressaram educadamente ter 
discordâncias com o líder de sua igreja. 

"Talvez haja algumas mensagens que 
possamos respeitosamente discordar ou ter 
diferenças, mas acreditamos que, em muitos dos itens 
importantes, as mensagens essenciais vão repercutir 
com as políticas do presidente", disse Charles 
Kupchan, assessor de Obama. "E, nesse aspecto, 
estamos esperando que a sua autoridade moral nos 
ajude a avançar muitos dos itens que temos em alta 
conta em nossa agenda política". 

O papa chegará depois de uma parada em 
Cuba, destacando a abertura diplomática viabilizada 
por ele, em parte. Após a pompa de uma cerimônia de 
boas-vindas oferecida por Obama na Casa Branca na 
quarta-feira, Francisco discursará em uma sessão 
conjunta do Congresso na quinta-feira – a primeira de 
um papa – a convite do presidente da Câmara, John 
Boehner, republicano católico de Ohio. 

Por toda Washington, foram distribuídos 
folhetos exortando as pessoas a "unirem-se ao papa 
Francisco na promoção de ações morais pela justiça 
climática", um tema que ele abordará na ONU 
(Organização das Nações Unidas) quando deixar 
Washington. Durante uma parada na Filadélfia, 

Francisco deve falar sobre justiça penal em linhas 
semelhantes às de Obama quando pede pela redução 
de longos aprisionamentos de infratores não violentos. 

 
Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias 
 

Questão 01  

 
De acordo com as informações contidas no texto de 
referência, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Em “para usar uma frase favorita dele”, o 
pronome em destaque recupera o referente 
“Papa Francisco”. 
 

(B) Em “[...] ela também ocorre em um momento 
político com grande foco em questões morais, 
onde os dois diferem”, o pronome em destaque 
recupera o referente “visita”. 

 
(C) A frase “[...] em muitos dos itens importantes, as 

mensagens essenciais vão repercutir com as 
políticas do presidente” foi dita pelo presidente 
dos Estados Unidos. 

 
(D) O papa Francisco chegará aos Estados Unidos 

e depois seguirá para Cuba. 
 

(E) Para o autor do texto, na Filadélfia, “tudo é 
política – inclusive a religião”. 

Questão 02  

 
Neste trecho: “Por toda Washington, foram 
distribuídos folhetos exortando as pessoas a "unirem-
se ao papa Francisco na promoção de ações morais 
pela justiça climática”, a palavra em destaque é o 
mesmo que: 

(A) Persuadindo. 
(B) Impedindo. 
(C) Contratando. 
(D) Contestando. 
(E) Debochando. 

Questão 03  

 
Releia: “Talvez haja algumas mensagens que 
possamos respeitosamente discordar ou ter 
diferenças, mas acreditamos que, em muitos dos itens 
importantes, as mensagens essenciais vão repercutir 
com as políticas do presidente”. Assinale a alternativa 
INCORRETA, quanto às funções gramaticais presentes 
nessa oração: 

(A) O verbo “poder”, no início da oração, está 
conjugado no modo subjuntivo, 1ª pessoa do 
plural. 
 

(B) A palavra “importantes” funciona como adjetivo. 
 

(C) O verbo “ir” está conjugado no pretérito 
imperfeito do modo indicativo. 

 
(D) A palavra “com” é uma preposição. 

 
(E) “Mensagens”, “presidente” e “políticas” são 

substantivos. 
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Questão 04  

 
A expressão “Organização das Nações Unidas” está 
indicada no texto de referência, por meio de um(a): 

(A) Metáfora. 
(B) Abreviatura. 
(C) Sintagma verbal. 
(D) Sigla. 
(E) Código. 

Questão 05  

 
Quanto à grafia das palavras da língua portuguesa, 
assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Sínteze. 
(B) Derrepente. 
(C) Aniverssário. 
(D) Atrazado. 
(E) Ficção. 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  

 
Sabendo que uma fábrica de sapatos produziu, no mês 
de fevereiro, 2.700 pares de sapatos e que no mês de 
março precisou produzir 27% a mais em relação ao 
mês anterior, devido a demanda, assinale a alternativa 
que representa a quantidade total de pares de sapatos 
que a fábrica passou a produzir: 

 

(A) 3.365  
(B) 3.387  
(C) 3.408  
(D) 3.418  
(E) 3.429  

 

Questão 07  

 
Um funcionário gasta R$ 450,00 por mês com 
combustível, para ir de sua casa ao trabalho. Se esse 
funcionário passar a utilizar um novo trajeto que reduz 
seu gasto com combustível em 2/3, podemos afirmar 
que ele irá gastar um valor de: 

 

(A) R$ 135,00 
(B) R$ 150,00 
(C) R$ 180,00 
(D) R$ 195,00 
(E) R$ 210,00 

 

Questão 08  

 
Resolvendo a expressão ( 32,68 x 18 ) + ( 240: 15  ), o 
resultado obtido será: 

 

(A) 575,18 
(B) 589,60 
(C) 595,20 
(D) 604,24 
(E) 615,45 

 

Questão 09  

 
Considere os conjuntos M = { 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 15 } e N 
= { 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 }. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa que contém o 
conjunto P, sabendo que P = (M ∩ N): 

 

(A) P = { 1, 5, 7, 12 } 

(B) P = { 1, 2, 5, 12, 15 } 
(C) P = { 2, 8, 9, 15 } 
(D) P = { 3, 4, 6, 10 } 
(E) P = {  2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15 } 

 

Questão 10  

 
Bruna gastou 20% do limite de seu cartão de crédito. 
Sabendo que o limite do cartão de crédito de Bruna é 
de R$ 1.380,00, é CORRETO afirmar que o valor gasto 
por Bruna foi de: 

 

(A) R$ 138,00 
(B) R$ 198,00 
(C) R$ 276,00 
(D) R$ 289,00 
(E) R$ 380,00 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  

 
Quais são as esferas que disponibilizam o dinheiro 
para os investimentos e o custeio do SUS? 

 

(A) Federal e municipal. 
(B) Federal, estadual e municipal. 
(C) Municipal e estadual. 
(D) Municipal, ministério da saúde e federal. 
(E) Estadual, OMS e municipal. 

 

Questão 12  

 
É INCORRETO afirmar sobre as Políticas Públicas no 
Brasil: 

 

(A) As políticas públicas correspondem a direitos 
assegurados constitucionalmente. 
 

(B) A educação e a saúde no Brasil são direitos 
universais de todos os brasileiros. 

 
(C) A Constituição Federal não assegura, nem 

promove as políticas públicas de educação e 
saúde. 

 
(D) O meio ambiente é também reconhecido como 

um direito de todos. 
 

(E) A água é concebida na Carta da República 
como bem de uso comum. 

 

Questão 13  

 
A denominação Consórcio Intermunicipal de Saúde 
Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR, pertence à 
associação de municípios integrantes de mesmo 
aglomerado urbano e/ou microrregião. A lei que 
autoriza é regida pela(o): 

 

(A) Câmara de Vereadores. 
(B) Ministério Público. 
(C) Judiciário. 
(D) Justiça do Trabalho. 
(E) Ministério da Saúde. 

 

Questão 14  

 
Conforme o estatuto do CISCOPAR, Capítulo II, 
parágrafo único, assinale a alternativa CORRETA para 
as finalidades: 
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I. Adquirir bens, produtos e equipamentos 
que entender necessários, os quais 
integrarão o seu patrimônio. 
 

II. Firmar convênios, contratos, acordos de 
qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções de outras 
entidades e órgãos privados. 

 
III. Contratar serviços de qualquer natureza 

atendendo os interesses do consórcio e 
do Plano Anual de Trabalho, sendo 
vedada a contratação do fornecimento de 
serviços especializados na área de saúde 
para os Municípios consorciados, 
isoladamente. 

 
IV. Realizar ações distintas e atividades 

incompatíveis. 

 
(A) I e II estão corretas. 
(B) Apenas a II está correta. 
(C) I, III e IV estão corretas. 
(D) I e III estão corretas. 
(E) Todas estão corretas. 

 

Questão 15  

 
No Capítulo I, Artigo 5º, da Constituição de 1988, que 
trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos: 
“Cada um de nós tem o direito de viver, de ser livre, de 
ter sua casa, de ser respeitado como pessoa, de não 
ter medo, de não ser pisado por causa de seu sexo, de 
sua cor, de sua idade, de seu trabalho, da cidade de 
onde veio da situação em que está, ou por causa de 
qualquer outra coisa”. Essas questões são atribuídas 
à: 

 

(A) Cidadania. 
(B) Ética. 
(C) Sociedade. 
(D) Política. 
(E) Moral. 

 

Questão 16  

 
Frontex, a agência que controla as fronteiras externas 
da União Europeia, monitora as diferentes rotas 
usadas por imigrantes e como essas pessoas chegam 
aos limites do continente. Segundo o órgão, cerca de 
340 mil foram detectados nas fronteiras desde o 
começo do ano. No mesmo período do ano passado, 
foram 123,5 mil. Essas pessoas estão imigrando das 
regiões: 

 

(A) Turquia e Tunísia. 
(B) Síria e Arábia Saudita. 
(C) Israel e Palestina. 
(D) Alemanha e Rússia. 
(E) Síria e Norte da África. 

 

Questão 17  

 
Qual grupo extremista está assolando cidades inteiras, 
obrigando as pessoas que vivem nas áreas que 
controla a se converterem ao islamismo, além de 
viverem de acordo com a interpretação sunita da 
religião e sob a Lei Charia (o código de leis islâmico)? 

 

(A) Al-Qaeda. 
(B) Estado islâmico. 
(C) Talibã. 
(D) Ira. 
(E) Farc. 

Questão 18  

 
No dia 20 de novembro, comemora-se o dia da morte 
de “Zumbi dos Palmares” e a luta pela liberdade do 
povo negro. A que se refere esta data? 

 

(A) Abolição da Escravatura. 
(B) Quilombola. 
(C) Dia internacional da não violência. 
(D) Consciência Negra no Brasil. 
(E) Dia do Capoeirista. 

 

Questão 19  

 
O Brasil possui cerca de 202.768.562 de habitantes 
(estimativa do IBGE, 2014), destacando-se como a 
quinta nação mais populosa do planeta, só perde para: 

 

(A) Rússia, Nigéria, Estados Unidos e Índia. 
(B) Estados Unidos, Japão, México e Indonésia. 
(C) China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. 
(D) Filipinas, Egito, Nigéria e Paquistão. 
(E) Etiópia, Turquia, Tailândia e Rússia. 

 

Questão 20  

 
De acordo com o levantamento, qual empreiteira teve 
receita bruta de R$ 10,14 bilhões em 2013, liderando o 
ranking das maiores do país? 

 

(A) Camargo Correa. 
(B) Andrade Gutierrez. 
(C) OAS. 
(D) Queiroz Galvão 
(E) Odebrecht. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  

 
Das opções, a seguir, assinale aquela que NÃO 
representa um corante utilizado em exames 
endoscópicos: 

 
(A) Solução de lugol. 
(B) Ácido acético. 
(C) Azul de metileno. 
(D) Índigo carmim. 
(E) Azul toluidina. 

 

Questão 22  

 
Como rotina os pacientes que serão submetidos à 
EDA, obrigatoriamente deverão ser orientados a: 

 
(A) Fazer uso dos medicamentos de uso contínuo 

antes do exame. 
(B) Banho completo 1 horas antes do exame. 
(C) Manter jejum de pelo menos 6 a 8 horas antes 

do exame. 
(D) Higiene oral antes do exame. 
(E) Realizar preparo intestinal antes do exame. 

 

Questão 23  

 
O endoscopista deverá considerar a suspensão de 
anticoagulantes nos pacientes que forem realizar o 
seguinte procedimento: 

 
(A) Polipectomia. 
(B) Dilatações. 
(C) Ressecção endoscópica de mucosa. 
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(D) Tratamento de varizes. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 24  

 
Em qual dos procedimentos endoscópicos, a seguir, 
está recomendado a antibioticoprofilaxia? 

 
(A) Biópsia de lesão neoplásica do cólon. 
(B) Esclerose de úlcera gástrica com sangramento. 
(C) Gastrostomia endoscópica. 
(D) Cápsula endoscópica. 
(E) Enteroscopia. 

 

Questão 25  

 
Relacionado à lavagem e desinfecção dos aparelhos 
de endoscopia, podemos afirmar que: 

 
(A) Devem ser autoclavados após todos os 

exames. 
 
(B) A lavagem manual fica dispensada quando 

houver lavadora automática. 
 

(C) Devem ficar expostos à Formaldeído por 12 
horas em caixa lacrada. 

 
(D) Devem permanecer em solução desinfetante 

recomendada pelo fabricante, injetando em 
todos os canais e por tempo recomendado 
pelo fabricante. 

 
(E) Bocais e prolongadores de spray devem 

obrigatoriamente ser esterilizados em 
autoclave. 
 

Questão 26  

 
Habitualmente os procedimentos endoscópicos não 
carecem de planos profundos de sedação e analgesia, 
e por isso a alta do paciente após o procedimento é 
abreviada. Dessa forma, os fármacos devem exibir 
perfil farmacológico com rápido início de ação e curta 
duração. Assinale os fármacos hipnóticos 
recomendados em endoscopia: 

 
(A) Propofol e midazolam. 
(B) Propofol e alfentanil. 
(C) Meperidina e fentanil. 
(D) Midazolam e meperidina. 
(E) Midazolam e fentanil. 

 

Questão 27  

 
A realização da EDA envolve diversas etapas, que se 
inicia com a intubação oral ou nasal com o 
fibroscópio. Todo o trajeto deve ser avaliado em 
tempo real detalhadamente e a interpretação dos 
resultados tem como base o que concerne como 
parâmetros de normalidade. Assim, a endoscopia 
digestiva alta envolve o estudo detalhado das 
estruturas: 

 
(A) Laringofaringe, esôfago e estômago. 
(B) Orofaringe, estômago e jejuno. 
(C) Orofaringe, esôfago, estômago, duodeno 

proximal e jejuno. 
(D) Laringofaringe, esôfago, estômago, duodeno 

proximal e jejuno. 
(E) Orofaringe, esôfago, cárdia, estômago, piloro 

e duodeno proximal. 
 

Questão 28  

 
O esôfago é estrutura tubular com cerca de 25 cm de 
comprimento e deve ser examinado lentamente, 
insuflando ar para garantir a visualização completa do 
lúmen. A junção esofagogástrica localiza-se 
geralmente a 40 cm dos incisivos e sobre ela é 
CORRETO afirmar: 

 
(A) É a área de transição da mucosa escamosa e 

colunar, caracterizando a junção 
escamocolunar, área onde o forro epitelial 
escamoso do esôfago sobrepõe o revestimento 
colunar do estômago e é também referida 
como “Linha Z”. 
 

(B) É a área de transição da mucosa escapular e 
colunar, caracterizando a junção 
escapocolunar, área onde o forro epitelial 
escapular do esôfago sobrepõe o revestimento 
colunar do estômago e é também referida 
como “Linha Z”. 

 
(C) É a área de transição da mucosa escamosa e 

colunar, caracterizando a junção 
escamocolunar, área onde o forro epitelial 
escamoso do estômago sobrepõe o 
revestimento colunar do esôfago e é também 
referida como “Linha S”. 

 
(D) É a área de transição da mucosa escamosa e 

colunar, caracterizando a junção 
escamocolunar, área onde o forro epitelial 
escamoso do estômago sobrepõe o 
revestimento colunar do esôfago e é também 
referida como “Linha Z”. 

 
(E) É a área de transição da mucosa escamosa e 

alveolar, caracterizando a junção 
escamoalveolar, área onde o forro epitelial 
escamoso do esôfago sobrepõe o revestimento 
alveolar do estômago e é também referida 
como “Linha Y”. 

 

Questão 29  

 
Distúrbio motor primário do esôfago, que acomete a 
musculatura lisa do órgão, caracterizada pela 
associação da aperistalse do corpo esofágico à falta 
de relaxamento ou relaxamento incompleto do 
esfíncter esofagiano inferior (EEI), causada por 
alterações da inervação intrínseca do esôfago, 
considerada afecção rara que acomete ambos os 
sexos, sendo mais frequente entre os 30 a 60 anos de 
idade, de etiologia indefinida na maioria dos casos, 
porém nas regiões endêmicas de doença de Chagas o 
Trypanosoma cruzi pode ser responsável pela 
doença. Trata-se do distúrbio de motilidade do 
esôfago denominado: 

 
(A) Dermatomiosite. 
(B) Espasmo esofagiano distal. 
(C) Acalasia. 
(D) Síndrome de Sjogren. 
(E) Esfíncter esofagiano inferior hipertensivo. 

 

Questão 30  

 
A cromoscopia é indicada a pacientes que fazem 
parte de grupos de risco e aqueles com fatores 
predisponentes, tendo como principal objetivo a 
detecção precoce de: 

 
(A) Esôfago de Barrett. 
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(B) Carcinoma avançado. 
(C) Megaesôfago. 
(D) Carcinoma precoce. 
(E) Esofagite primária. 

 

Questão 31  

 
O tratamento endoscópico hemostático dos focos 
de sangramento da HDB são os mesmos 
utilizados na EDA, sendo aplicados somente em 
áreas limitadas, de forma que pouco se pode fazer 
em áreas mais extensas de sangramento, como 
nas colites por exemplo. Atualmente, os métodos 
disponíveis para o uso endoscópico no 
tratamento da HDB são: 

 
(A) Terapia por infusão endovenosa e métodos 

mecânicos. 
 
(B) Terapia por infusão endovenosa e métodos 

térmicos. 
 

(C) Terapia por jejum absoluto e métodos 
mecânicos. 

 
(D) Terapia por injeção, métodos térmicos e 

métodos mecânicos. 
 

(E) Terapia por injeção e métodos de 
sondagem retal. 
 

Questão 32  

 
A hemorragia digestiva baixa (HDB) é o 
sangramento com origem no trato digestivo, 
distal ao ângulo de Treitz, ou seja, distalmente a 
válvula ileocecal, estando atualmente associada 
às doenças: 

 
(A) Primeiramente as doenças das vias 

biliares, seguida pela doença diverticular. 
 

(B) Primeiramente a úlcera péptica duodenal, 
seguida pelas colites. 

 
(C) Primeiramente a doença diverticular, 

seguida pelas colites. 
 

(D) Primeiramente a doença diverticular, 
seguida das gastrites. 

 
(E) Primeiramente a doença diverticular, 

seguida das varizes esofágicas. 
 

Questão 33  

 
A hemorragia digestiva alta (HDA) é definida 
como o sangramento intraluminal proximal à 
papila duodenal maior. O sangramento pode ser 
classificado em HDA varicosa e HDA não 
varicosa, sendo os sangramentos por varizes 
esofágicas (VE) os mais comuns. Determine a 
alternativa correspondente às duas modalidades 
de terapia endoscópica para sangramento por 
Varizes Esofágicas:  
 

(A) Escleroterapia e ligadura elástica. 
(B) Escleroterapia e drogas vasoativas. 
(C) Somatostatina e escleroterapia. 
(D) Somatostatina e ligadura elástica. 
(E) Octreotide e escleroterapia. 

 
 

Questão 34  

 
A obstrução do esôfago e da cárdia é causa 
frequente de complicação em pacientes 
portadores de câncer avançado. O tratamento 
paliativo endoscópico desses pacientes parece 
ser uma alternativa interessante, de baixo custo, 
baixa morbimortalidade, principalmente quando 
comparada à cirurgia paliativa. Assinale a 
alternativa que corresponda à associação 
terapêutica de melhor opção entre os demais 
tratamentos para a obstrução esofágica por 
câncer avançado: 

 
(A) Dilatação do esôfago tumoral, injeção local 

de ranitidina e inserção de stents. 
 

(B) Quimioterapia, injeção de álcool absoluto 
no TU obstrutivo e inserção de stents. 

 
(C) Radioterapia, injeção de epinefrina em gel 

diretamente no TU e inserção de stents. 
 

(D) Radioterapia, crioablação e inserção de 
stents. 

 
(E) Quimioterapia, radioterapia e inserção de 

stents. 
 

Questão 35  

 
Os tumores benignos do esôfago (TBE) são 
classificados em lesões epiteliais, 
pseudotumorais e submucosas de acordo com a 
orientação da Organização Mundial da Saúde. 
Qual é a denominação dada ao tumor benigno 
epitelial que surge quase que exclusivamente no 
esôfago de Barrett e provavelmente representa a 
forma polipóide ou nodular da displasia? 

 
(A) Leiomioma. 
(B) Lipoma. 
(C) Cisto. 
(D) Acantose glicogênica. 
(E) Adenoma. 

 

Questão 36  

 
Em relação à classificação de Sakita, é CORRETO 
afirmar que: 

 
(A) Serve para classificar as lesões 

decorrentes do refluxo gastroesofágico. 
 

(B) Divide-se em cinco subclassificações e 
servem para definir a possibilidade de 
ressangramento nas úlceras gástricas. 

 
(C) Baseia-se na evolução da úlcera péptica e 

está dividido em três fases: ative (A), 
healing (H) e scar (S). 

 
(D) É utilizada para classificar a profundidade 

de tumores gástricos. 
 

(E) É utilizada para classificar as Doenças 
Inflamatórias Intestinais. 

 

Questão 37  

 
Quanto à classificação de Los Angeles, podemos 
afirmar que: 
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(A) É uma classificação endoscópica das 
gastrites e é dividida em quatro graus. 
 

(B) É uma classificação para colites e é 
dividida em oito graus. 

 
(C) As soluções de continuidade envolvendo 

pelo menos 75% da circunferência do 
esôfago são classificadas como grau A. 

 
(D) No grau B encontramos uma ou mais 

soluções de continuidade da mucosa com 
mais de 5mm e que não se estende entre 
duas pregas longitudinais. 

 
(E) Serve para classificar doença do refluxo 

gastroesofágico, variando entre lesões 
agudas e crônicas. 

 

Questão 38  

 
Segundo a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, as ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes:  

 
(A) Centralização, com direção única em cada 

esfera de governo; atendimento integral, 
com agendamento para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; e participação da 
comunidade. 
 

(B) Descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo; atendimento 
integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; e participação da 
comunidade. 

 
(C) Descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; atendimento 
integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; e a assistência à saúde é 
livre à iniciativa privada. 

 
(D) Centralização, com direção única em cada 

esfera de governo; atendimento integral, 
com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; e a assistência à saúde é 
livre à iniciativa privada. 

 
(E) Descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; atendimento 
integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; e ordenar a formação de 
recursos humanos na área de saúde. 

 

Questão 39  

 
O Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR, 
Consórcio Público, constituído sob a forma de 
associação civil, com personalidade jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, apresenta 
dentre as suas finalidades, EXCETO: 

 
(A) Implantar serviços públicos suplementares 

e complementares ao Sistema Único de 

Saúde – SUS, conforme dispõe princípios, 
diretrizes e normas que os regula e artigos 
196 a 200 da Constituição Federal. 
 

(B) Prestar assessoria no planejamento, 
adoção, implantação e execução de 
projetos, estudos, programas e medidas 
destinadas à promoção da saúde da 
população dos municípios consorciados, 
inclusive a promoção de cursos, 
seminários, palestras, simpósios e 
congêneres. 

 
(C) Desenvolver de acordo com as 

necessidades e interesse dos 
consorciados, ações conjuntas de 
vigilância em saúde, tanto sanitárias como 
epidemiológicas e realizar estudos de 
caráter permanente sobre as condições 
epidemiológicas da região oferecendo 
alternativas de ações que modifiquem tais 
condições. 

 
(D) Assegurar a prestação de serviços de 

saúde especializados de referência e de 
média complexidade conforme legislação 
vigente, para a população dos municípios 
consorciados, de conformidade com as 
diretrizes do SUS. 

 
(E) A aplicação de penalidade, sob pena de 

nulidade, será precedida de audiência com 
o consorciado, que poderá aduzir por 
escrito a sua defesa, no prazo de dez dias, 
contados do recebimento da notificação; 

 

Questão 40  

 
Em conformidade a Lei n. º 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, são 
objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 
I. A identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

II. A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social. 

III. O controle e a fiscalização de 
serviços, produtos e substâncias de 
interesse para a educação em 
saúde; a observância do disposto no 
§ 1º do art. 2º desta lei. 

IV. A assistência às pessoas por 
intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação. 

V. A participação no controle e na 
fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos. 

 
(A) I, II e V estão corretos. 
(B) I, II e IV estão corretos. 
(C) II, III e V estão corretos. 
(D) II, IV e V estão corretos. 
(E) I, III e IV estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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