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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

110 – MÉDICO PSF 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: http://www.crescerconcursos.com.br/ 
Telefone: (86) 3011-4261 
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com 

 

CRESCER CONCURSOS CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

01 
 

Seu Raul era um modesto funcionário público, que morava na Travessa Etelvina, em 

Olaria, perto da estação. Casado com D. Eufrosina, tinha cinco filhos: quatro moças e 

um rapaz. Sua vida era difícil, com orçamento apertado. Em outros tempos, Seu Raul 

tivera sonhos: ainda chegaria a chefe de seção! Com um aumento de ordenado, e mais 

a gratificação de chefia, haveria de ter a sua casa própria, financiada pelo Instituto. Nada 

de pagar aluguel! Precisava "ter um teto", como dizia D. Eufrosina, nos planos que 

juntos faziam, em seus primeiros anos de casados. Depois vieram os filhos; precisava 

educá-los. Seu Raul queria que eles "fossem  gente"; e as despesas foram aumentando. 

Aos poucos, Seu Raul teve de abandonar a ideia da casa própria. Era um sonho bonito, 

mas a realidade era bem diferente: não havia meio de sair aquele plano de 

reclassificação de que os jornais tanto falavam. E quando saiu o plano, Seu Raul já 

estava enterrado até o gogó nas prestações. Agora, era aquilo que se via: uma vida cheia 

de aperturas. ( ... ) 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

  

SALES, Herberto. O automóvel. In: Os melhores contos de Herberto Sales. 

Seleção de Judith Grossmann. 2. ed. São Paulo: Global, 1999. p. 23.

 

01) De acordo com o texto, foi sonho 

concretizado por Seu Raul 

 

(A) ter promoção automática por tempo de 

serviço. 

(B) ser promovido ao cargo de chefia, dentro 

da repartição. 

(C) possuir um imóvel financiado pelo sistema 

financeiro. 

(D) ter filhos e educá-los para serem iguais a 

ele. 

 

 

 

 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar: 

 

(A) A expressão "com orçamento apertado" 

(L.03) é uma contestação de "vida ( ... ) 

difícil" (L.3). 

(B) A afirmação "Em outros tempos, Seu Raul 

tivera sonhos" (L. 3/4) leva à conclusão de 

que ele, agora, encara a realidade sob 

outro ângulo. 

(C) A oração "ainda chegaria a chefe de seção!" 

(L.4) denota improbabilidade. 

(D) A declaração "Nada de pagar aluguel!" 

(L.5/6) indica um desejo exclusivo de D. 

Eufrosina. 
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03)  

 

"Era um sonho bonito, mas a realidade era bem 

diferente" (L.9/10) 

 

Em relação ao texto como um todo, o 

fragmento em destaque 

 

I. avalia e distancia duas ideias. 

II. sugere que a personagem Raul tem ideia 

fixa. 

III. revela um momento de frustração da 

personagem. 

IV. põe em destaque a fragilidade do desejo e 

a dureza da realidade. 

V. evidencia, em relação ao contexto anterior, 

o início de uma nova perspectiva de vida. 

 

A alternativa em que todas as afirmativas 

indicadas estão corretas é 

(A) I, III e V. 

(B) I, III e IV. 

(C) II, III e V. 

(D) I, II, IV e V.  

 

04) Do último período do texto, é correto 

afirmar: 

 

(A) As formas verbais estão conjugadas no 

pretérito, mas expressam um valor 

aspectual de presente. 

(B) A ideia de presente implícita na frase 

contradiz o que se declara nos dois 

períodos iniciais do texto. 

(C) O termo "aquilo" remete ao mundo de 

sonhos de Seu Raul. 

(D) O verbo "ver" é empregado como 

intransitivo e denota expectativa. 

 

 

 

 

05) Observando-se como a narrativa se 

desenvolve, pode-se afirmar: 

 

(A) As personagens são caracterizadas física e 

moralmente. 

(B) O narrador mostra-se irônico em face do 

contexto apresentado. 

(C) A ação é apresentada por um narrador-

observador que apenas constata fatos, sem 

analisá-los. 

(D) O foco narrativo é de terceira pessoa, mas 

o narrador permite que as personagens 

também se expressem através do discurso 

indireto livre. 

 

06) A alternativa cuja frase em negrito 

mantém o mesmo significado da original é 

 

(A) "Seu Raul era um modesto funcionário 

público, que morava na Travessa Etelvina, 

em Olaria, perto da estação." (L.1/2). 

Seu Raul, que morava na Travessa 

Etelvina, perto da estação, era um 

modesto funcionário público em Olaria. 

 

(B) "Com um aumento de ordenado, e mais a 

gratificação de chefia, haveria de ter a sua 

casa própria, financiada pelo Instituto." 

(L.4/5). 

Com um aumento de ordenado e de 

gratificação de chefia, teria a sua casa 

própria, financiada pelo Instituto.  

 

(C) "Depois vieram os filhos; precisava educá-

los. (L.7/8). 

Os filhos vieram depois, mas precisava 

educá-los. 

 

(D) "Seu Raul queria que eles 'fossem gente'; e 

as despesas foram aumentando." (L.8). 

Seu Raul queria que eles "fossem gente"; 

por isso as despesas foram aumentando. 
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07) O fragmento cujo "que" introduz um 

complemento verbal oracional é 

 

(A) "que eles 'fossem gente' "(L.8). 

(B) "que juntos faziam" (L.6/7). 

(C) "de que os jornais tanto falavam" (L.11). 

(D) "que se via" (L.12). 

 

08) Com referência à pontuação usada no 

texto, pode-se afirmar: 

 

(A) As vírgulas, em “...que morava na Travessa 

Etelvina, em Olaria, “ (L.1/2), são 

facultativas. 

(B) Os dois-pontos, em “Seu Raul tivera 

sonhos:“ (L.3/4), antecedem um 

esclarecimento. 

(C) O ponto de exclamação da linha 6 expressa 

renúncia. 

(D) As aspas da linha 6 indicam ironia. 

 

09) Quanto à linguagem do texto, é correto 

afirmar: 

 

(A) Apresenta-se articulada com os 

acontecimentos, mas de forma 

invariavelmente linear. 

(B) Foi usada para explicar a si mesma, na 

tentativa de tornar evidente o significado 

de vários termos, sobressaindo-se a 

função metalinguística. 

(C) Sobressai a função referencial, embora se 

trate de um texto de natureza literária. 

(D) Aparece mesclada com termos 

ressignificados, o que confere ao texto um 

matiz ora de cunho crítico, ora apenas 

metafórico. 

 

 

 

 

 

10) Sobre os mecanismos linguísticos usados 

no texto, é correto  o que se afirma em 

 

(A) O verbo “ter” (L.4) apresenta-se com a 

mesma regência de “sair” (L.11). 

(B) A expressão “meio” (L.10) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o 

verbo haver, presente no contexto em que 

ela se encontra, for substituído por existir. 

(C) A expressão “os filhos” (L.7) exerce a 

mesma função sintática de “Seu Raul” 

(L.1). 

(D) As expressões “da estação”  (L.2) e “de 

chefia” (L.5) exercem a mesma função 

sintática. 
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AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

Não se assustem, senhores, com os alarmistas de plantão: Wall Street não se 1 

tornará um perigo para a atual fase de prosperidade da economia norte-americana e, 2 

por tabela, para a economia mundial. O que está ocorrendo é uma natural correção de 3 

rumo, esperada desde o início deste processo por todos os que têm uma base mínima 4 

de conhecimento sobre os fatores que impulsionam a chamada “Nova Economia”, 5 

que de nova não tem nada, nem o espírito superficial, especulativo e muitas vezes 6 

irresponsável dos chamados analistas financeiros.  7 

Como se sabe, o atual ciclo de crescimento da economia norte-americana já 8 

tem mais de dez anos. São diversos os fatores que deflagraram este processo. Mas o 9 

que mais nos interessa é o principal deles: o acelerado desenvolvimento das redes de 10 

comunicação cuja síntese, mas não ainda o fator mais importante, é a Internet. Desde 11 

o final dos anos setenta, as redes de comunicação tiveram um impulso tecnológico 12 

comparável ao que o domínio da energia teve para a era industrial. Saímos de circuitos 13 

analógicos fixos para tecnologias que comutam pacotes digitais de informação. 14 
Rodrigo Lara Mesquita 

(https://pt.scribd.com/document/247868/A-Economia-na-era-das-redes3). 

 

11) O autor chama a atenção do leitor para 
 

(A) O processo de crescimento global da 

economia especulativa do modelo norte-

americano.  

(B) O redimensionamento da economia 

mundial, voltada, agora, para o 

desenvolvimento das telecomunicações.  

(C) O descompromisso dos analistas 

financeiros quando enxergam Wall Street 

como responsável pela crise econômica 

mundial. 

(D) A similaridade entre o impacto causado pelo 

uso da energia na indústria e o uso das redes 

de comunicação. 
 

12) Do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os especuladores do mercado de ações 

comandam "Nova Economia" mundial. 

(B) A Internet tem papel central no último 

decênio da economia norte-americana. 

(C) Qualquer alteração na economia 

americana tem ressonância na economia 

mundial. 

(D) O ritmo acelerado de crescimento das 

telecomunicações está atrelado à vontade 

política mundial.  
 

13) Tem sentido irônico, no texto, o termo  
 

(A) "chamados" (L.7). 

(B) "senhores" (L.1). 

(C) "correção de rumo" (L.3/4). 

(D) "ciclo de crescimento" (L.8). 
 

14) O verbo ter equivale a fazer na oração 
 

(A) "que têm uma base mínima de 

conhecimento sobre os fatores" (L.4/5). 

(B) "o atual ciclo de crescimento da economia 

norte-americana já tem mais de dez anos." 

(L.8/9). 

(C) "que, de nova, não tem nada" (L.6). 

(D) "as redes de comunicação tiveram um 

impulso tecnológico" (L.12). 
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15) A alternativa em que a relação estabelecida 

pelo termo destacado NÃO está 

corretamente indicada é a 
 

(A) “desde” (L.4) – tempo. 

(B) “sobre” (L.5) – assunto. 

(C) “ainda” (L. 11) – aproximação. 

(D) “Como” (L.8) – modo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) A Lei nº 8.080/90 instituiu o Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Brasil. Sobre os 

princípios e diretrizes do SUS, assinale a 

alternativa correta 

 

(A) O controle social garante que haja a 

controladoria do SUS, um órgão no qual a 

população em geral pode fazer suas 

queixas e considerações sobre o sistema. 

(B) A integralidade que garante o direito da 

saúde sob os aspectos regionais, ou seja, 

que cada região do país terá os serviços 

que mais precise. 

(C) A universalidade garante o acesso aos 

serviços de saúde no país. É pautado na 

universalidade que todas as pessoas que 

estão no Brasil devem ser atendidas em 

um serviço de saúde, em caso de 

necessidade. 

(D) A equidade garante que os atendimentos 

em saúde sejam iguais para todos, 

independente de religião, classe social, 

credo e cor da pele. 

 

17) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma 

conquista do povo brasileiro, garantido 

pela Constituição Federal de 1988. Sobre o 

SUS não se pode afirmar que: 

 

(A) A assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas é um dos seus 

objetivos. 

(B) No nível municipal, o Sistema Único de 

Saúde (SUS), poderá organizar-se em 

distritos de forma a integrar e articular 

recursos, técnicas e práticas voltadas para 

a cobertura total das ações de saúde. 

(C) Caberá aos Municípios, com seus recursos 

próprios, financiar o Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena. 

(D) As ações e serviços de saúde, executados 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 

diretamente ou mediante participação 

complementar da iniciativa privada, serão 

organizados de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente. 

 

18) Os Conselhos de Saúde no Brasil, são 

órgãos em âmbito nacional, estadual e 

municipal para que a sociedade possa 

realizar sua participação nas ações do SUS. 

Não representa uma das características 

dos Conselhos de Saúde:  

 

(A) Órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores 

de serviço, profissionais de saúde e 

usuários. 

(B) Atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde 

na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros. 

(C) Suas decisões serão homologadas pelo 

chefe do poder legalmente constituído em 

cada esfera do governo. 

(D) Reunir-se-á a cada quatro anos para as 

suas deliberações.  

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                      

QUESTÕES DE 16 A 20 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/SUS
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19) Em relação aos Conselhos e Conferências 

de Saúde,  é incorreto afirmar que: 

 

(A) São instâncias colegiadas do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

(B) O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde 

(Conasems) terão representação na 

Conferência Nacional de Saúde. 

(C) A representação dos usuários nos 

Conselhos de Saúde e Conferências será 

paritária em relação ao conjunto dos 

demais segmentos. 

(D) O Conselho de Saúde atua na formulação 

de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros. 

 

20) 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. 

Sobre o assunto, não se pode afirmar que: 

 

(A) O número de Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) por equipe deverá ser 

definido de acordo com base populacional, 

critérios demográficos, epidemiológicos e 

socioeconômicos, de acordo com definição 

local. 

(B) As equipes deverão ser compostas 

minimamente por médicos 

obrigatoriamente da especialidade 

medicina de família e comunidade, 

enfermeiro obrigatoriamente especialista 

em saúde da família, auxiliares de 

enfermagem e ou técnicos de enfermagem. 

 

 

 

 

(C) Para equipe de Saúde da Família, há a 

obrigatoriedade de carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais para todos os 

profissionais de saúde membros da ESF. 

Dessa forma, os profissionais da ESF 

poderão estar vinculados a apenas 1 

(uma) equipe de Saúde da Família, no 

SCNES vigente. 

(D) É considerada como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da 

Atenção Básica, por favorecer uma 

reorientação do processo de trabalho com 

maior potencial de ampliar a 

resolutividade e impactar na situação de 

saúde das pessoas e coletividades. 
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21) Sobre a Cistite, não é correto afirmar que: 

 

(A) Pode ser caracterizada clinicamente pela 

presença de três queixas: disúria, 

polaciúria e hematúria. 

(B) Mulheres sem anormalidades anatômicas 

do trato urinário e que apresentam quadro 

clínico sugestivo de Infecção do Trato 

Urinário (ITU) leve ou não complicada não 

necessitam de exames laboratoriais para 

confirmação diagnóstica. 

(C) O diabético merece um olhar diferenciado, 

pois nesse grupo de indivíduos a ITU pode 

evoluir mais rapidamente para 

complicações que podem prejudicar a 

função renal significativamente 

(sobretudo em mulheres). 

(D) A cistite de repetição ocorre quando a 

paciente apresenta três ou mais episódios 

de cistite por ano ou dois em seis meses. 

 

22) Sobre o tratamento da hipertensão arterial 

sistêmica, é incorreto afirmar que: 

 

(A) A experiência favorável em relação à 

segurança do binômio materno-fetal 

recomenda a alfametildopa como agente 

de escolha para tratamento da hipertensão 

das grávidas. 

(B) Em indivíduos com insuficiência renal 

crônica, o uso de inibidores da enzima 

conversora da angiotensina pode 

eventualmente diminuir a 

hiperpotassemia. 

(C) A suspensão brusca dos betabloqueadores 

pode provocar hiperatividade simpática, 

com hipertensão de rebote e/ ou 

manifestações de isquemia miocárdica, 

sobretudo em hipertensos com pressão 

arterial prévia muito elevada. 

 

 

 

(D) Os vasodilatadores diretos são utilizados 

em associação com diuréticos e/ou 

betabloqueadores. 

 

23) São princípios fundamentais estabelecidos 

no Código de Ética Médica, exceto: 

 

(A) A Medicina é uma profissão a serviço da 

saúde do ser humano e da coletividade e 

será exercida sem discriminação de 

nenhuma natureza. 

(B) O alvo de toda a atenção do médico é a 

doença do ser humano, em benefício da 

qual deverá agir com o máximo de zelo e o 

melhor de sua capacidade profissional. 

(C) O trabalho do médico não pode ser 

explorado por terceiros com objetivos de 

lucro, finalidade política ou religiosa. 

(D) O médico guardará sigilo a respeito das 

informações de que detenha 

conhecimento no desempenho de suas 

funções, com exceção dos casos previstos 

em lei. 

 

24) O sinal de Koplik, pequenas manchas 

brancas com halo eritematoso, é 

considerado sinal patognomônico da 

seguinte doença: 
 

(A) Sarampo. 

(B) Tuberculose. 

(C) Caxumba. 

(D) Poliomielite. 

 

25) Representa uma causa abdominal de 

abdome agudo: 
 

(A) Colecistite aguda. 

(B) Infarto agudo do miocárdio (IAM). 

(C) Diabetes Mellitus. 

(D) Anemia falciforme. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) As doenças integrantes da lista de 

notificação compulsória nacional possuem 

periodicidade de notificação distintas 

(imediatas e semanais). São doenças ou 

agravos de notificação compulsória 

imediatas, exceto: 

 

(A) Acidente por animal potencialmente 

transmissor da raiva. 

(B) Varicela - caso grave internado ou óbito. 

(C) Leptospirose. 

(D) Dengue – Casos. 

 

27) A contraindicação é entendida como uma 

condição do usuário a ser vacinado que 

aumenta, em muito, o risco de um evento 

adverso grave ou faz com que o risco de 

complicações da vacina seja maior do que 

o risco da doença contra a qual se deseja 

proteger. Para todo imunobiológico, 

considera-se como contraindicação: 

 

(A) História familiar de evento adverso à 

vacinação (exemplo: convulsão). 

(B) Uso de antibiótico, profilático ou 

terapêutico e antiviral. 

(C) História de hipersensibilidade a qualquer 

componente dos imunobiológicos. 

(D) Diagnósticos clínicos prévios de doença, 

tais como tuberculose, coqueluche, tétano, 

difteria, poliomielite, sarampo, caxumba e 

rubéola. 

 

28) No manejo das doenças diarreicas agudas, 

na avaliação do paciente será decidido 

pelo Plano B de hidratação no seguinte 

caso: 

 

(A) Sinal de prega:  Desaparece muito 

lentamente (mais de 2 segundos). 

(B) Sede:  Sedento, bebe rápido e avidamente. 

(C) Pulso: Cheio. 

(D) Estado geral: Comatoso hipotônico. 

29) As hepatites virais são doenças 

provocadas por diferentes vírus 

hepatotrópicos que apresentam 

características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais distintas. Sobre as 

manifestações clínicas da doença, é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) As hepatites A e E são as que mais evoluem 

para formas crônicas. 

(B) Nos casos de hepatite crônica os 

indivíduos apresentam sinais histológicos 

de lesão hepática (inflamação, com ou sem 

deposição de fibrose) e marcadores 

sorológicos ou virológicos de replicação 

viral. 

(C) Nos casos de hepatite B (forma aguda, 

crônica ou fulminante) procedente de 

áreas com circulação do VHD, é necessário 

investigar a ocorrência de hepatite D 

(delta). 

(D) Após entrar em contato com o vírus, o 

individuo pode desenvolver hepatite 

aguda oligo/assintomática ou sintomática. 

Esse quadro agudo pode ocorrer na 

infecção por qualquer um dos vírus e tem 

seus aspectos clínicos e virológicos 

limitados aos primeiros 6 meses. 
 

30) Sobre a febre reumática, não é correto 

afirmar que: 
 

(A) A faringoamigdalite e o impetigo estão 

associados ao surgimento da febre 

reumática. 

(B) Afeta especialmente crianças e adultos 

jovens. 

(C) O diagnóstico da febre reumática é clínico, 

não existindo sinal patognomônico ou 

exame específico. 

(D) A artrite é a manifestação mais comum da 

doença, presente na maioria dos casos, 

com evolução autolimitada e sem 

sequelas. 
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31) Não representa uma causa de otalgia 

secundária: 

 

(A) Neuralgias 

(B) Disfunção da articulação temporo-

mandibular. 

(C) Sinusite. 

(D) Cerume impactado. 

 

32) Sobre a deficiência de ferro no organismo 

e a anemia carencial ferropriva, é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) A deficiência de ferro no organismo se 

desenvolve em três estágios, e seus efeitos 

adversos iniciam-se antes mesmo dos 

indivíduos apresentarem anemia. 

(B) A utilização de ferro parenteral deve estar 

restrita a situações excepcionais. 

(C) A adição ou a presença de alguns minerais 

na dieta pode ajudar na absorção do ferro, 

como, por exemplo, zinco, cobre, cobalto, 

níquel, cádmio e manganês. 

(D) Identifica-se a primeira infância como uma 

das fases de maior risco em razão de 

alguns fatores relacionados às 

necessidades de ferro do lactente, como as 

reservas de ferro ao nascer, a velocidade 

de crescimento, a ingestão e as perdas do 

mineral. 

 

33) São medicamentos componentes do 

esquema terapêutico para tratamento dos 

casos paucibacilares na Hanseníase, 

exceto: 

 

(A) Clofazimina. 

(B) Etambutol. 

(C) Dapsona. 

(D) Rifampicina.  

 

 

 

34) Sobre a Tuberculose e seu tratamento na 

Atenção Básica, é incorreto afirmar que: 

 

(A) A todo doente com diagnóstico de 

tuberculose confirmado, deve ser 

oferecido o teste sorológico anti-HIV. 

(B) O exame radiológico é método 

fundamental para o diagnóstico. 

(C) As formas exclusivamente 

extrapulmonares não transmitem a 

doença. 

(D) A Rifampicina, a Isoniazida e a 

Pirazinamida são as drogas que fazem 

parte do esquema básico de tratamento 

para casos novos de todas as formas de 

tuberculose. 

 

35) Sobre as Cefaleias, pode-se afirmar que: 

 

(A) Na migrânea, a cefaléia geralmente é de 

localização unilateral, de intensidade 

moderada a forte, de caráter pulsátil e que 

piora com as atividades físicas rotineiras. 

(B) A crise migranosa divide-se em três fases: 

fase premonitória, cefaleia e fase de 

resolução. 

(C) A cefaleia tensional é associada a sintomas 

premonitórios ou aura. 

(D) A causa mais comum é a do tipo 

secundária, principalmente a cefaleia 

tensional. 

 

36) Não representa um sinal ou sintoma da 

Pneumonia Adquirida na Comunidade 

(PAC): 

 

(A) Dor torácica ventilatório-dependente. 

(B) Dispneia. 

(C) Tosse sem expectoração. 

(D) Febre. 
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37) Em relação à responsabilidade 

profissional, não é vedado ao profissional 

médico: 

 

(A) Requerer desagravo público ao Conselho 

Regional de Medicina quando atingido no 

exercício de sua profissão. 

(B) Deixar de assumir responsabilidade sobre 

procedimento médico que indicou ou do 

qual participou, mesmo quando vários 

médicos tenham assistido o paciente. 

(C) Atribuir seus insucessos a terceiros e a 

circunstâncias ocasionais, exceto nos 

casos em que isso possa ser devidamente 

comprovado. 

(D) Deixar de comparecer a plantão em 

horário preestabelecido ou abandoná-lo 

sem a presença de substituto, salvo por 

justo impedimento. 

 

38) Não é uma das manifestações clínicas do 

Hipertireoidismo: 

 

(A) Taquicardia. 

(B) Intolerância ao calor. 

(C) Nervosismo. 

(D) Pele fria e seca. 

 

39) Em relação aos sintomas das Doenças 

Respiratórias Crônicas, não se pode 

afirmar que: 

 

(A) Diferentemente da verdadeira, na falsa 

hemoptise o sangue habitualmente tem 

aspecto vivo e rutilante, é espumoso e está 

misturado a alguma quantidade de muco. 

(B) A dispneia aguda ou de instalação em 

curto espaço de tempo pode indicar crise 

de asma, embolia pulmonar ou 

pneumotórax. 

 

 

 

(C) A sibilância é secundária a processos 

obstrutivos brônquicos, sejam, sejam 

compressivos extrínsecos 

(adenomegalias, tumores etc.). 

(D) A expectoração excessiva pela manhã 

pode estar associada a bronquiectasias, 

bronquite crônica infectada e abscessos 

pulmonares. 

 

40) Sobre a Asma, analise as afirmativas 

abaixo: 

 

I. Recomenda-se sempre que possível aos 

médicos de família e comunidade 

solicitarem a espirometria para maior 

acurácia diagnóstica. O objetivo principal é 

comprovar a presença do processo 

obstrutivo e demonstrar sua 

reversibilidade. 

II. Os corticoides inalatórios são os principais 

medicamentos para controle da asma, e os 

beta-agonistas de ação rápida associados 

aos corticoides sistêmicos são os mais 

efetivos para o alívio das crises, tanto em 

crianças quanto em adultos de qualquer 

idade. 

III. Betabloqueadores podem exacerbar crises 

de asma. 

 

O número de afirmativas incorretas 

corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


