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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 20/10/2019, às 9h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

Lidar com as exigências de uma sociedade contemporânea com o imperativo da pressa e das incertezas, sem falar 1 

na quase obrigação de estar sempre conectado, ligado e produtivo, não é fácil. Não raro, esse pacote provoca um 2 

desequilíbrio do ritmo biológico, levando ao desenvolvimento de uma série de distúrbios igualmente contemporâneos. 3 

Até a Justiça já começa a se preocupar com eles. Recentemente, uma decisão favoreceu uma jovem atendente de 4 

telemarketing que teve uma crise nervosa e xingou um cliente. Demitida por justa causa, teve o desligamento revertido 5 

ao ser constatado que sofria da síndrome de burnout. Acabou ganhando o direito a uma indenização da empresa. 6 

Profissionais que vivem sob pressão extrema até que se sintam exauridos e incapazes de lidar com a rotina, muitas 7 

vezes desenvolvendo comportamentos agressivos e crises de ansiedade são candidatos clássicos ao diagnóstico de burnout 8 

(algo como apagado, em tradução livre). Mas essa não é, nem de longe, o único problema do tipo. Por trás deles está, 9 

geralmente, uma condição conhecida da maioria: o estresse, que atinge, em diferentes níveis, 70% dos trabalhadores 10 

brasileiros, segundo estudo da ISMA-BR, uma organização para pesquisa e prevenção da estafa no Brasil. Só o burnout 11 

afetaria 30% da população economicamente ativa do país. 12 

— O estresse em si não é uma doença, mas pode ser o gatilho, e é preciso estar alerta — explicou a psicóloga Ana 13 

Maria Rossi, presidente da ISMA-BR. 14 

O truque, segundo Ana Maria, é manter o ritmo. Não aquele imposto pelos fatores externos, mas o do corpo. 15 

Enxergar a alimentação saudável, a atividade física, o lazer e o sono de qualidade como prioridades, e não meros 16 

coadjuvantes. Isso significa estabelecer objetivos e impor limites, mesmo que, para isso, às vezes seja necessário reduzir 17 

expectativas. 18 

Foi o que precisou aprender um profissional de 36 anos do ramo de seguros. Ele conta que adorava o cargo de 19 

coordenador, era produtivo, considerava-se um dos melhores do setor. Doava-se quase que integralmente, esquecia de 20 

almoçar e até de ir ao banheiro. Por mais de uma década, sua rotina era de dez a 18 horas de trabalho diárias. 21 

— Não percebi que estava me deixando levar demais — lembra-se. — Há três anos, notei que algo estava estranho; 22 

num relatório que levava 30 minutos para fazer, comecei a gastar dois dias. Passei a ter dificuldade de me concentrar e 23 

comunicar, gaguejava, estava exausto e, ainda assim, passava noites inteiras sem dormir; tinha crises de choro sem motivo, 24 

dores de cabeça, gastrite… Cheguei a não conseguir nem tomar banho… 25 

Levado pela esposa, começou o tratamento psicológico e, logo, precisou se afastar do trabalho. Nesse período, 26 

chegou a pensar em suicídio. Voltou, depois de um tempo, para a mesma função. Porém, passado o ano seguinte no cargo 27 

— garantido pelo direito de estabilidade —, foi demitido. Ele alega que até conseguia realizar os projetos, mas não na 28 

velocidade ou da forma requeridas pela empresa. 29 

Autoconhecimento é um fator-chave nesse processo, defende a psiquiatra Deborah Duwe, especialista em 30 

tratamento de estresse: 31 

— É preciso se conhecer e ter a qualidade de vida como um valor. Essas pessoas, quando chegam a uma situação 32 

perigosa, param. É bom também ter alguém próximo que possa levantar o cartão amarelo. 33 
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O chamado jetlag social, por exemplo, é uma sensação de cansaço permanente de quem tem muitos compromissos 34 

e não consegue acompanhá-los. A qualidade de sono é a primeira a ser afetada. Há um total descompasso entre rotina e 35 

relógio biológico. A referência, não à toa, é à fadiga provocada por viagens a lugares com o fuso horário diferente. 36 

A doença da pressa é um sentimento ininterrupto de urgência, de fissura na contagem do tempo. 37 

— É a sensação de que não vai dar tempo para nada. Daí surge a hostilidade a qualquer coisa ou pessoa que retarde 38 

o desenvolvimento das tarefas. Por exemplo, alguém que venha querer conversar — explicou pesquisadora do Instituto 39 

de Psicologia e Controle do Estresse, Marilda Lipp. 40 

Numa sociedade cada vez mais conectada, a dependência da tecnologia também virou síndrome. Atinge cerca de 41 

10% dos brasileiros, segundo estudos. Viciadas em internet e redes sociais ou incapazes de desligar o celular, as vítimas 42 

têm até setor especializado para tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo. 43 

— Está explodindo o número de dependentes do Facebook, do WhatsApp… Há pessoas que simplesmente não 44 

conseguem se desligar hora nenhuma — comenta Deborah Duwe. 45 

Por isso algumas iniciativas tentam ir no sentido contrário. Movimento internacional chamado Slow (lento) prega 46 

uma desaceleração radical. Em alguns momentos, adeptos se encontram para não fazer absolutamente nada. E sem culpa. 47 

[...]. 48 

49 
 
FONTE: Por Flávia Molhorance para o globo.com – FONTE: http://stressclin.com.br/site/2018/10/25/estresse-o-maior-
gatilho-para-as-sindromes-da-vida-moderna/ 
 

01) Da leitura do texto, pode-se concluir que a filosofia do 
Slow (lento) 

 

(A) é inteiramente utópico, já que acelerar faz parte da 
natureza humana, sendo, pois, um impulso que a 
pessoa carrega sempre consigo. 

(B) induz as pessoas a descansar em lugar de trabalhar, 
mesmo que tenham disposição e chances de produzir 
mais. 

(C) vai ao encontro da sociedade de consumo, pois a 
desaceleração implica aumento de renda. 

(D) preconiza uma cultura comportamental voltada para a 
consecução de melhorar a qualidade de vida. 

 

02) O texto se caracteriza por ser 
 

(A) a narração de um fato real e atual, acrescida de 
informações e considerações pessoais do autor. 

(B) uma descrição, isenta de opiniões, consequências do 
processo de estresse. 

(C) uma dissertação com emprego de discurso 
argumentativo em que há defesa do ponto de vista com 
argumentação que se vale de outros enunciadores. 

(D) um texto injuntivo, com características prescritivas, 
que visa ao convencimento do leitor a respeito de 
determinada característica da atualidade. 

 

03) Há predicado verbal em 
 

(A) “ao ser constatado” (L.6). 

(B) “Profissionais [...] são candidatos clássicos ao 
diagnóstico de burnout (algo como apagado, em 
tradução livre).” (L.8/9). 

(C) “O chamado jetlag social, por exemplo, é uma 
sensação de cansaço permanente” (L.34). 

(D) “A doença da pressa é um sentimento ininterrupto de 
urgência” (L.37). 

 

04) Há, respectivamente, ditongo, dígrafo e encontro 
consonantal em  

 

(A) “sociedade” (L.1), pressa” (L.1) e “conectado” (L.2). 

(B) “obrigação” (L.2), “extrema” (L.7) e “ritmo” (L.15). 

(C) “precisou” (L.19), “gaguejava” (L.24) e “tempo” 
(L.27). 

(D) “porém” (L.27), “defende” (L.30) e “desligar” (L.45).  
 

05) Sobre os termos ou expressões transcritos é correto 
afirmar 

 

(A) A palavra “só” (L.11) expressa ideia de exclusão. 

(B) Na palavra “horas” (L.21), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(C) A expressão “ou” (L.29) expressa ideia de exclusão. 
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(D) O termo “pessoas”, em “Há pessoas” (L.44), não 
mudará de função sintática caso haja a substituição do 
verbo haver pelo verbo existir.  

 

06) A alternativa em que o termo transcrito restringe o 
sentido do nome é a  

 

(A) “desequilíbrio” (L.3). 

(B) “de lidar” (L.7). 

(C) “permanente” (L.34) 

(D) “absolutamente” (L.47). 
 

07) De referência ao texto, pode-se afirmar 
 

(A) “quase” (L.2) expressa limite. 

(B) “até” (L.21) pode ser retirado da frase sem prejuízo 
sintático-semântico. 

(C) “por exemplo” (L.39) exprime ideia de retificação. 

(D) “alguns” (L.47) individualiza  “momentos” (L.47). 
 

08) O nome é o núcleo da informação em 
 

(A) “xingou um cliente” (L.5). 

(B) “tinha crises de choro sem motivo” (L.24). 

(C) “Há um total descompasso entre rotina e relógio 
biológico” (L.35/36). 

(D) “a dependência da tecnologia também virou 
síndrome.” (L.41). 

 

09)  
 

I. Ele alega que até conseguia realizar os projetos,  
II. mas não na velocidade ou da forma requeridas pela 

empresa. (L.28/29). 
 

Em relação ao item I, o item II introduz uma ideia de  
 

(A) ressalva. 

(B) explicação. 

(C) conclusão. 

(D) conformidade. 
 

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples “precisou” (L.26) e a composta  

 

(A) tivesse precisado. 

(B) tinha precisado. 

(C) teria precisado. 

(D) tem precisado. 
 

11) Sobre os termos “como” (L.32) e “até” (L.43), 
devidamente contextualizados, é correto afirmar que, 
respectivamente, podem ser substituídos por 

 

(A) na qualidade de e inclusive. 

(B) logo que e além disso. 

(C) conforme e igualmente. 

(D) de que maneira e tal qual. 
 

12) Exerce a mesma função sintática de “dos 
trabalhadores” (L.10) a expressão 

 

(A) “de telemarketing” (L.4/5). 

(B) “da estafa” (L.11). 

(C) “do país” (L.12). 

(D) “das tarefas” (L.39). 
 

13) A análise linguística de elementos que estruturam o 
primeiro parágrafo do texto está correta em 

 

(A) “o” e “um”, em “Foi o que precisou aprender um 
profissional de 36 anos” (L.19), pertencem à mesma 
classe gramatical. 

(B) O vocábulo “que, em “Doava-se quase que 
integralmente” (L.20), por ser expletivo, por ser 
retirado da frase sem provocar alteração sintática. 

(C) O termo preposicionado “de que não vai dar tempo 
para nada” (L.38) modifica o sentido do nome 
“sensação” (L.38), especificando-o. 

(D) A forma pronominal “algumas”, em “Por isso algumas 
iniciativas tentam ir no sentido contrário.” (L.46), se 
transposta para depois do substantivo, o sentido do 
período em que está inserida permanece invariável. 

 

14) A função dos parênteses que aparecem na linha 09, no 
fragmento “(algo como apagado, em tradução livre)” 
é 

 

(A) isolar uma sintetização ao pensamento expresso antes. 

(B) introduzir uma explicação ao termo da afirmação 
anterior. 

(C) acrescentar um dado a mais na afirmativa. 

(D) intercalar uma advertência sobre o assunto em pauta. 
 

15) A alternativa em que o trecho em negrito e sublinhado 
não estabelece uma relação de dependência sintática 
com a ideia principal é  

 

(A) “é preciso estar alerta”. (L.13). 

(B)  “Ele conta que adorava o cargo de coordenador” 
(L.19/20). 

(C) “É bom também ter alguém próximo” (L.33). 

(D) “É a sensação de que não vai dar tempo para nada” 
(L.38). 
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16) O Sistema Único de Saúde conhecido por sua sigla 
SUS, teve a sua criação em 22 de setembro de 1988, 
ano no qual foi incluído na Constituição Federal, sob 
os dizeres de que a saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado em provê-lo. 
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto 
afirmar que: 

 

(A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem ao princípio 
da centralização político-administrativa, com direção 
única em cada esfera de governo. 

(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada 
esfera de sua atuação, e movimentados sob 
fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 

(C) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos 
de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa. 

(D) Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo 
integral. 

 

17) De acordo com a Lei 8080/90, em relação ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), não representa uma das 
atribuições comuns da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 

 

(A) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos 
estratégicos e de atendimento emergencial. 

(B) Participação de formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico e colaboração na 
proteção e recuperação do meio ambiente. 

(C) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 
padrões de qualidade e parâmetros de custos que 
caracterizam a assistência à saúde. 

(D) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

18) O acordo de colaboração entre os entes federativos 
para a organização da rede interfederativa de atenção 
à saúde será firmado por meio de Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde. 

 
 

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 
 

(A) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 
pactuados pelo CIT, cabendo à Secretaria de Saúde 
Estadual coordenar a sua implementação. 

(B) O Ministério Público Estadual, por meio de serviço 
especializado, fará o controle e a fiscalização do 
Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde. 

(C) O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da 
Saúde é a organização e a integração das ações e dos 
serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes 
federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade 
de garantir a integralidade da assistência aos usuários. 

(D) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde. 

 

19) A participação popular na gestão da saúde é prevista 
pela Constituição Federal de 1998, em seu artigo 198, 
que trata das diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Atualmente, os Conselhos e Conferências de 
Saúde são os principais espaços para o exercício da 
participação e do controle social sobre a 
implementação das políticas de saúde em todas as 
esferas governamentais (BRASIL, 2009). 

 
Sobre o assunto, é correto afirmar que: 
 

(A) A Conferência de Saúde deve ser convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 
pelo Conselho de Saúde. 

(B) É vedado ao Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e ao Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) ter representação no 
Conselho Nacional de Saúde. 

(C) O Conselho de Saúde deverá se reunir a cada 5 (cinco) 
anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes. 

(D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em legislação federal, aprovadas pelo 
Ministério da Saúde. 

 
 
 
 

LEGISLAÇÃO DO  SUS          QUESTÕES DE 16 A 20 
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20) A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é 
resultado da experiência acumulada por um conjunto 
de atores envolvidos historicamente com o 
desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), como movimentos sociais, 
população, trabalhadores e gestores das três esferas de 
governo. 

 
Em relação ao assunto, e com base na Portaria 2436/2017, 
analise as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou 
Falsas (F): 
 
( ) A Política Nacional de Atenção Básica tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras 
estratégias de organização da Atenção Básica nos 
territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da 
Atenção Básica e do SUS, configurando um processo 
progressivo e singular que considera e inclui as 
especificidades locorregionais, ressaltando a dinamicidade 
do território e a existência de populações específicas, 
itinerantes e dispersas. 
 
( ) A diretriz do Cuidado Centrado na Doença aponta 
para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma 
singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os 
conhecimentos, aptidões, competências e a confiança 
necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua 
própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. 
 
( ) A oferta de ações e serviços da Atenção Básica 
deverá estar disponível aos usuários de forma clara, concisa 
e de fácil visualização, conforme padronização pactuada nas 
instâncias gestoras. Todas as equipes que atuam na Atenção 
Básica deverão garantir a oferta de todas as ações e 
procedimentos do Padrão Essencial e recomenda-se que 
também realizem ações e serviços do Padrão Ampliado, 
considerando as necessidades e demandas de saúde das 
populações em cada localidade. 
 
A sequência correta corresponde a: 
 

(A) F   V   V. 

(B) V   F   F. 

(C) F   V   F. 

(D) V   F   V. 
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21) A distribuição percentual dos óbitos por faixa etária, 
na população residente em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado, caracteriza o 
indicador “Mortalidade proporcional por idade”. 

 
Sobre este indicador, é incorreto afirmar que: 
 

(A) A subenumeração de óbitos pode estar desigualmente 
distribuída entre as diversas faixas etárias, resultando 
em distorções na proporcionalidade dos óbitos 
informados. Nas faixas etárias extremas (crianças e 
idosos), a subenumeração e geralmente mais elevada. 

(B) É utilizado para subsidiar processos de planejamento, 
gestão e avaliação de políticas de saúde voltadas para 
grupos etários específicos. 

(C) O aumento percentual de óbitos em uma ou mais 
faixas etárias pode dever-se, apenas, a redução da 
freqüência em outras faixas. 

(D) O deslocamento da concentração de óbitos para grupos 
etários mais elevados reflete o aumento da mortalidade 
em idades jovens, sobretudo na infância, e a 
conseqüente diminuição da expectativa de vida da 
população. 

 

22) O Código de Ética Médica contém as normas que 
devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua 
profissão. 

 
De acordo com a Resolução CFM 2217/2018, que 
estabelece o Código de Ética Médica, é incorreto afirmar 
que: 
 

(A) Compete ao médico aprimorar continuamente seus 
conhecimentos e usar o melhor do progresso científico 
em benefício do paciente e da sociedade. 

(B) O trabalho do médico pode ser explorado por terceiros 
com objetivos de lucro, finalidade política ou 
religiosa. 

(C) As relações do médico com os demais profissionais 
devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na 
independência de cada um, buscando sempre o 
interesse e o bem-estar do paciente. 

(D) Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o 
médico evitará a realização de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará 
aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados 
paliativos apropriados. 

 

23) A primeira fase de tratamento (fase intensiva) da 
Tuberculose Pulmonar em uma criança de 6 anos de 
idade. Não deve utilizar o seguinte medicamento: 

 

(A) Estreptomicina. 

(B) Rifampicina. 

(C) Isoniazida. 

(D) Pirazinamida. 
 

24)  Em relação às Infecções Sexualmente Transmissíveis, 
é correto afirmar que: 

 

(A) As causas mais comuns e importantes de Doença 
Inflamatória Pélvica (DIP) são a Tricomoníase e a 
Donovanose. 

(B) Em pacientes com queixa de úlcera genital, lesões com 
mais de quatro semanas podem significar quadro 
crônico compatível com Gonorreia, neoplasias ou 
outras patologias. 

(C) A sífilis latente é uma das variantes clínicas da sífilis 
em se observam sinais e sintomas clínicos 
exacerbados. O diagnóstico é realizado 
exclusivamente por meio de testes imunológicos. 

(D) O cancro mole, também conhecido como cancróide, 
caracteriza-se por lesões múltiplas (podendo ser única) 
e habitualmente dolorosas, muito mais freqüentes no 
sexo masculino. 

 

25) Um paciente homem de 32 anos apresentava 
debilidade muscular, parestesias, paralisia e também 
confusão mental e perda de memória. 

 
Estes sintomas podem estar relacionados à deficiência de 
vitamina: 
 

(A) B1. 

(B) D. 

(C) A. 

(D) B2. 
 

26) A caxumba é doença de distribuição universal, de alta 
morbidade e baixa letalidade, aparecendo sob a forma 
endêmica ou em surtos.  

 
Sobre as manifestações clínicas da doença, é incorreto 
afirmar que: 
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(A) A principal e mais comum manifestação desta doença 
é o aumento das glândulas salivares, principalmente as 
sublinguais, acometendo também as glândulas 
parótidas e submaxilares, acompanhada de febre. 

(B) Em menores de 5 anos de idade, são comuns sintomas 
das vias respiratórias. 

(C) Os sintomas iniciais são, febre, anorexia, astenia, 
cefaleia, mialgia, artralgia e desconforto em mastigar. 

(D) Homens adultos acometidos podem apresentam 
orquiepididimite. Mulheres acima de 15 anos podem 
apresentar mastite. 

 

27) A Portaria que define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados em 
todo o território nacional dispõe que a notificação 
compulsória é obrigatória para os médicos. 

 
De acordo com tal Portaria, devem ser notificados as 
seguintes doenças e agravos, exceto: 
 

(A) Violência doméstica. 

(B) Influenza humana produzida por novo subtipo viral. 

(C) Filariose. 

(D) Coqueluche. 
 

28) Na seguinte condição materna, o aleitamento materno 
não deve ser contraindicado: 

 

(A) Mãe com Hanseníase em tratamento 
poliquimioterápico da doença. 

(B) Mãe com Doença de Chagas na fase aguda da doença 
ou quando houver sangramento mamilar evidente. 

(C) Mães infectadas pelo HIV. 

(D) Mão com Infecção herpética, quando há vesículas 
localizadas na pele da mama. 

 

29) Em relação às manifestações clínicas das hepatites 
virais, é incorreto afirmar que: 

 

(A) Indivíduos com infecção crônica, que não apresentam 
manifestações clínicas, com replicação viral baixa ou 
ausente e que não apresentam evidências de alterações 
graves à histologia hepática, são considerados 
portadores assintomáticos. 

(B) Na hepatite fulminante, a fisiopatologia está 
relacionada à degeneração e necrose maciça dos 
hepatócitos. O quadro neurológico progride para o 
coma ao longo de poucos dias após a apresentação 
inicial. 

(C) Nos casos crônicos das hepatites A e E pode ocorrer 
cirrose hepática e suas complicações, além de 
carcinoma hepatocelular. 

(D) As bilirrubinas elevam-se após o aumento das 
aminotransferases e, nas formas agudas, podem 
alcançar valores 20 a 25 vezes acima do normal. 

 

30) A colecistite é a inflamação da vesícula biliar que 
ocorre mais comumente devido à obstrução do ducto 
cístico por cálculos biliares provenientes da vesícula 
biliar. 

 
Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 
 

(A) A sintomatologia clínica inclui dor em cólicas, 
náuseas, vômito, acolia fecal, icterícia colestática e 
febre. 

(B) Os homens são mais propensos a desenvolver esta 
doença que as mulheres, no entanto, a doença tem 
sintomatologia mais grave na população feminina. 

(C) Os adultos jovens podem apresentar características 
semiológicas diferentes de pacientes idosos, com 
predominância de dor limitada ao epigastro, irradiação 
para dorso e ataques noturnos. 

(D) A ultrassonografia abdominal é o melhor método de 
diagnóstico na colelitíase, com sensibilidade e 
especificidade superior a 95%. 

 

31) Uma criança de 2 anos com doença diarréica aguda e 
sem sinais de desidratação foi avaliada e optado pelo 
Plano A de tratamento. 

 
Na avaliação desta criança foram encontrados, exceto: 
 

(A) Estado geral bem alerta. 

(B) Lágrimas presentes. 

(C) Sinal da prega desaparece lentamente. 

(D) Olhos normais. 
 

32) Em relação à artrite reumatóide, analise as afirmativas 
abaixo como, Verdadeiras (V) ou, Falsas (F): 

 
( ) A Artrite reumatoide é bastante variável quanto à 
apresentação clínica, à gravidade e ao prognóstico. Sua 
forma clínica mais comum é a poliartrite simétrica de 
pequenas e grandes articulações com caráter crônico e 
destrutivo, podendo levar a relevante limitação funcional, 
comprometendo a capacidade laboral e a qualidade de vida. 
( ) As manifestações extra-articulares (nódulos 
reumatoides, vasculite, derrame pleural, episclerite e 
escleromalacia perfurante, entre outras) correlacionam-se 
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com melhor prognóstico. Além da perda de capacidade 
funcional, pode haver aumento também da mortalidade, o 
que demonstra a gravidade da doença. 
( ) O tratamento da artrite reumatoide juvenil (ARJ) 
segue, em linhas gerais, os mesmos passos da doença no 
adulto, mas com especificidades: Inicia-se com anti-
inflamatórios não esteroides (AINE), sendo o naproxeno o 
preferencial. 
 
A sequência correta corresponde a: 
 

(A) F   V   V. 

(B) V   F   V. 

(C) V   F   F. 

(D) F   F   V. 
 

33) Em relação à Pneumonia adquirida na comunidade, é 
incorreto afirmar que: 

 

(A) A radiografia de tórax permite avaliar a extensão das 
lesões, detectar complicações e auxiliar no diagnóstico 
diferencial. 

(B) Os riscos de infecção por agentes patogênicos 
resistentes e de falência terapêutica são menores 
quando há história de uso de um antibiótico nos três 
meses anteriores 

(C) O tratamento antibiótico inicial é definido de forma 
empírica devido à impossibilidade de se obterem 
resultados microbiológicos logo após o diagnóstico da 
Pneumonia adquirida na comunidade, o que permitiria 
escolher antibióticos dirigidos a agentes específicos. 

(D) Consideram-se graves quaisquer pneumonias em 
lactentes com menos de dois meses devido ao risco de 
infecção por agentes Gram-negativos, Streptococos β 
hemolíticos e Staphylococcusaureus e, por isso, está 
indicado internação hospitalar. 

 

34) A população de crianças, gestantes, idosos, diabéticos, 
imunossuprimidos está entre as mais suscetíveis à 
Infecção do Trato Urinário (ITU). Essa infecção é o 
15º diagnóstico mais comum nas consultas dos 
médicos de Família e Comunidade. (Ministério da 
Saúde, 2012) 

 
Sobre a ITU, é incorreto afirmar que: 
 

(A) Na prática do atendimento clínico nas Unidades 
Básicas de Saúde, é importante que nas crianças seja 
feita, posteriormente, a investigação da causa de ITU, 
principalmente naquelas de repetição, de modo a 
prevenir lesões irreversíveis e complicações futuras. 

(B) Na população de idosos e gestantes, a apresentação 
pode ser atípica. No primeiro grupo, há alta 
prevalência de bacteriúria assintomática, não sendo 
obrigatório o tratamento, mesmo com urocultura 
positiva. 

(C) Para o diagnóstico de cistite de repetição não é 
necessária a urocultura. Urografia excretora, 
cistografia e cistoscopia são exames recomendados 
rotineiramente para avaliação de mulheres com 
recorrência da infecção. 

(D) Em pacientes diabéticos, podem ocorrer infecções por 
Cândida sp e, nesse caso, o tratamento é feito com 
fluconazol. 

 

35) São sinais e sintomas presentes na Meningococcemia, 
exceto: 

 

(A) Cefaleia. 

(B) Vômitos/Náuseas. 

(C) Letargia. 

(D) Sinal de Kernig. 
 

36) Caracteriza um fator de risco que pode indicar 
encaminhamento da gestante ao pré-natal de alto risco: 

 

(A) Ganho ponderal inadequado. 

(B) Intervalo interpartal menor do que dois anos ou maior 
do que cinco anos. 

(C) Pneumopatias graves (incluindo asma brônquica). 

(D) Três ou mais cesarianas. 
 

37) A varicela é uma infecção viral primária, aguda, 
altamente contagiosa, caracterizada por surgimento de 
exantema de aspecto máculo-papular e distribuição 
centrípeta. 

 
Sobre a doença, é incorreto afirmar que: 
 

(A) Em adultos, geralmente é benigna e autolimitada. Em 
crianças e adolescentes, em geral, o quadro clínico é 
mais exuberante. 

(B) A principal característica clínica é o polimorfissmo 
das lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas 
formas evolutivas, acompanhadas de prurido. 

(C) O período prodrômico inicia-se com febre baixa, 
cefaleia, anorexia e vômito, podendo durar de horas 
até 3 dias. 

(D) Podem ocorrer febre moderada e sintomas sistêmicos. 
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38) O mecanismo de ação anti-hipertensiva dos diuréticos 
se relaciona inicialmente aos seus efeitos diuréticos e 
natriuréticos, com diminuição do volume extracelular. 
Para uso como anti-hipertensivos, são preferidos os 
diuréticos tiazídicos e similares, em baixas doses. 

 
São exemplos de diuréticos tiazídicos, utilizados no 
tratamento da hipertensão arterial, exceto: 
 

(A) Clortalidona. 

(B) Amilorida. 

(C) Indapamida. 

(D) Hidroclorotiazida. 
 

39) A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é considerada 
um distúrbio gastrointestinal funcional. 

 
Sobre a SII, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. É caracterizada por dor, mudança no hábito 
intestinal, distensão abdominal e constipação e/ou 
diarreia. Este distúrbio é classificado de acordo com 
o padrão de perturbações do trânsito intestinal e seu 
tratamento depende da apresentação clínica. 

II. A terapia farmacológica é bastante diversificada; 
contudo, a primeira opção para o manejo da SII são 
as medidas não farmacológicas. Uma modificação 
dietética que está se mostrando eficaz na terapêutica 
da SII é a redução da ingesta de FODMEPs, que é 
acrônimo de fermentável, oligossacarídeos, 
dissacarídeos, monossacarídeos e polióis. 

III. A sua etiopatogenia ainda não está totalmente 
esclarecida, mas há uma extensa variedade de 
mecanismos envolvidos. Seja na apresentação 
inicial, seja na exacerbação, os estressores 
psicológicos, que incluem os transtornos de humor 
e/ ou físicos, podem preceder à sintomatologia. 

 
O número de afirmativas incorretas corresponde a: 
 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Dois. 

(D) Três. 
 

40) Analise as afirmativas abaixo sobre o tratamento nos 
acidentes por animais peçonhentos: 

 
I. Devido à natureza heteróloga, a administração dos 

antivenenos pode causar reações adversas precoces 
ou tardias. No entanto, testes de sensibilidade 

cutânea não são recomendados, pois, além de terem 
valor preditivo, retardam o início da soroterapia. 

II. Em acidentes botrópicos deve-se utilizar 
prioritariamente o soro antibotrópico (SAB). O soro 
antibotrópico e antilaquético (SABL) é indicado para 
o tratamento de todos os casos de acidentes por 
serpentes do gênero Lachesis ou em casos de 
impossibilidade de diferenciação entre os acidentes 
botrópico e laquético. 

 
Após a análise das afirmativas, pode-se afirmar que: 
 

(A) as duas afirmativas são falsas. 

(B) a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda 
afirmativa é falsa. 

(C) as duas afirmativas são verdadeiras. 

(D) a primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é 
verdadeira. 


