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CADERNO DE PROVA 
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NOME 

DATA :23/04/2017     INSCRIÇÃO Nº   ________   RG OU CPF________________ 

 
Duração da prova: 03(três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 

Obs.: Você só poderá entregar o caderno de provas e o gabarito somente depois decorrido o tempo de 

1(uma) hora de prova. 

Reserve os 30 minutos finais para marcar o cartão resposta. 

 

INSTRUÇÕES  

 

 Assine o seu nome, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno. 

 Para fazer a prova você usará: 

             Este caderno da prova com 04 (quatro) páginas, sem contar esta capa; 

             U m cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e cargo;  

 Verifique, no caderno de prova: 
Se faltarem folhas e se a sequência de questões, no total de 30,é correta; 

Se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas; 

 Não e permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova; 

 Para cada questão objetiva são apresentadas 04 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a,b,c,d), 

apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; você só deve 

assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, 

MESMO QUE UMA DAS RESPOSTA SEJA A CORRETA. 

 Preencha corretamente a alternativa correta de cada questão no cartão-resposta utilizando caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 

 SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO O CANDIDATO QUE:  
Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelho de calcular, bem como 

rádios gravadores, fone de ouvidos, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o caderno de prova e/ou cartão 

resposta. 

 Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

 A interpretação das questões e parte integrante da prova, não será permitida consulta aos fiscais. 

 Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente 

preenchido e assinado. Você receberá um folheto com a  numeração das questões para que possa anotar 

suas respostas para posterior conferência. A prova e o gabarito serão divulgados no site 

www.quixaba.pe.gov.br  

 O gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2017 a partir das 23h00min, no site 

www.quixaba.pe.gov.br  e afixado no mural da Prefeitura Municipal.  

 Para exercer o direito de recorre contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações 

constantes no edital 001/2017. 

 Após o término da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível a 

utilização dos banheiros e/ou bebedouros. 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 1                                                                                                                                       

Algum tempo hesitei se devia abrir estas 

memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se 

poria em primeiro lugar o meu nascimento ou 

a minha morte. Suposto o uso vulgar seja 

começar pelo nascimento, duas considerações 

me levaram a adotar diferente método: a 

primeira é que eu não sou propriamente um 

autor defunto, mas um defunto autor, para 

quem a campa foi outro berço; a segunda é 

que o escrito ficaria assim mais galante e mais 

novo. Moisés, que também contou a sua 

morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: 

diferença radical entre este livro e o 

Pentateuco”. 
 (Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

Pode-se afirmar, com base nas idéias do 

autor-personagem, que se trata: 

 

A) de um texto jornalístico 

B) de um texto religioso 

C) de um texto autobiográfico 

D) de um texto teatral 

  

QUESTÃO 2                                                                                                                                       

Com base no fragmento acima indique a 

semelhança entre o autor e Moisés é que 

ambos: 

A) falam sobre suas mortes. 

B) se preocupam com a vida e a morte. 

C) não foram compreendidos. 

D) valorizam a morte. 

 

QUESTÃO 3                                                                                                                                    

Assinale a frase em que há erro de 

concordância verbal: 

A) Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi 

assinada. 

B)  Choveram papéis picados nos comícios. 

C)  Deve existir problemas nos seus documentos. 

D)  Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. 

 

QUESTÃO 4                                                                                                                                   

Assinale a frase em que se admite o acento 

indicativo da crase: 

A) Chegaram a margem do rio. 

B) A seca parecia-lhe como um fato necessário.  

C) Pôr-se a chorar. 

D)  Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a 

ideia. 

 

QUESTÃO 5                                                                                                                                   

Assinale a alternativa incorreta quanto ao 

emprego do acento indicativo da crase: 

A) O pai estava à janela esperando ansiosamente 

pelo regresso do filho.  

B)  O médico enfatizou que o remédio deveria 

ser tomado gota à gota. 

C)  Àquela hora, as desavenças foram esquecidas 

e todos se uniram em prece. 

D) Às oito horas todos se encontraram no bar 

para comemorar. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO  6                                                                                                                            

Qual(is ) medida(s ) é(são ) eficaz(es ) na 

redução dos riscos do hábito tabágico? 

A) redução do número de cigarros diários 

B) uso de nicotina oral.  

C) eliminação de propaganda do fumo e 

restrição de uso social e profissional. 

D) administração de ansiolíticos.  

 

QUESTÃO  7                                                                                                                                 

A cefaléia do tipo enxaqueca clássica pode ser 

prevenida com todos os medicamentos a 

seguir, EXCETO: 

A) Ácido valpróico 

B) Diclofenaco 

C) Sumatriptano  

D) Amitriptilina 

 

 

QUESTÃO  8                                                                                                                            

Qual documento legal regula a atividade 

profissional do médico clínico? 

A) Constituição Brasileira 

B) Código de Defesa do Consumidor 

C) Código Civil  

D) Código de Ética Médica  

 

QUESTÃO  9                                                                                                                           

Um paciente com antecedentes de crises 

convulsivas, em uso de fenobarbital, é 

encontrado em casa, caído no chão, com duas 

cartelas vazias do medicamento ao seu lado e 

uma carta, despedindo-se dos familiares. 

Espera-se encontrar na avaliação clínica 

inicial desse paciente:  



 

 

A) hipertermia refratária, acatisia, distonia e 

parkinsonismo 

B) liberação esfincteriana, salivação excessiva, 

lacrimejamento e tremores. 

C) fala empastada, ataxia, confusão mental e 

hipotermia 

D) convulsões tônico-clônicas generalizadas, 

taquiarritmia e retenção urinária. 

 

QUESTÃO  10                                                                                                                             

Adolescente previamente hígido, sexo 

masculino, apresenta quadro de diarreia 

crônica associada a esteatorreia, perda de 

peso ponderal e cólica intestinal periumbilical. 

Refere flatulência intensa, episódios de 

evacuações explosivas e mau cheiro nas fezes.  

 

O agente etiológico envolvido é, 

provavelmente, a(o) 

A) Giardia lamblia   

B) Taenia saginata 

C) Schistosoma mansoni 

D) Ascaris lumbricoides 

 

QUESTÃO 11                                                                                                                            

Assinale a alternativa correta em relação à 

análise laboratorial nas anemias hemolíticas. 

A) Poiquilocitose, diminuição do DHL e 

microcitose 

B) Aumento dos reticulócitos, aumento do DHL 

e aumento da haptoglobina  

C) Microcitose, diminuição da haptoglobina e 

diminuição dos reticulócitos 

D) Diminuição da haptoglobina, aumento dos 

reticulócitos e hemoglobinúria  

 

QUESTÃO 12                                                                                                                            

Um paciente de sexo masculino, 32 anos, 

natural e procedente do interior de 

Pernambuco, procura atendimento hospitalar 

com queixa de sensação de empachamento, 

aumento do volume abdominal há duas 

semanas, sem outros fatores acompanhantes. 

O exame físico constatou 

hepatoesplenomegalia com aumento 

acentuado do lobo esquerdo hepático. O baço 

era percutível e palpável a cerca de 7 cm do 

rebordo costal esquerdo.  

A hipótese diagnóstica mais provável é: 

 

A) esquistossomose. 

B) hepatite viral aguda tipo A. 

C) cirrose hepática criptogênica. 

D) calazar. 

 

 

 

QUESTÃO 13                                                                                                                            

A abordagem terapêutica do portador de crise 

asmática NÃO deve incluir: 

A) antibióticos de amplo espectro para infecções 

brônquicas 

B) terapia com antiinflamatórios não-esteróides 

C) nebulizações com solução fisiológica e beta-

2-simpaticomiméticos 

D) terapia com cromolina 

 

QUESTÃO 14                                                                                                                          

A atividade física pode ser recomendada para 

qual das enfermidades cardiovasculares 

abaixo? 

A) Angina instável. 

B) Insuficiência cardíaca. 

C) Insuficiência arterial periférica 

D) Aneurisma da aorta abdominal com área de 

dissecção. 

 

QUESTÃO 15                                                                                                                        

Um homem de 70 anos, tabagista e 

diabético,apresenta dor precordial em aperto, 

com irradiação para o membro superior 

esquerdo, associada a náuseas e sudorese fria. 

Seu pai teve uma mortesúbita aos 45 anos e 

toda a família dele tem história de 

dislipidemia (“colesterol alto”). Das opções 

abaixo,a hipótese mais provável para esse 

quadro clínico é: 

A) gastrite. 

B) doença mental psiquiátrica. 

C) aneurisma da aorta. 

D) infarto agudo do miocárdio. 

 

QUESTÃO 16                                                                                                                        

Você é um profissional de saúde de uma 

unidade básica de saúde. Chega um homem 

de 30 anos que havia sido atendido há 3 dias e 

diagnosticado com dengue. Ele está com febre 

mantida em 39 ºC, dispneico, com pressão 

arterial de 70 x 30 mmHg e frequência 

cardíaca de 140 bpm. Das opções abaixo, a 

conduta mais apropriada é: 

A) fornecer um soro de hidratação oral e pedir 

para retornar em 24 horas. 

B) administrar hidratação venosa e internação 

hospitalar. 

C) administrar hidratação venosa e mantê-lo em 

observação na unidade básica de saúde. 

D) prescrever dipirona e, se melhorar, dar alta. 

 



 

 

 

 

QUESTÃO 17                                                                                                                        

Durante exame clínico de um paciente com 

dispneia e tosse seca, percebe-se a presença de 

frêmito tóraco-vocal abolido com macicez à 

percussão e ausculta com murmúrio vesicular 

muito reduzido em todo 1/3 inferior de 

hemitórax direito. Diante dos achados 

clínicos, o diagnóstico sindrômico mais 

provável é: 

A) condensação alveolar; 

B) bronquite crônica. 

C) derrame pleural; 

D) asma brônquica; 

 

QUESTÃO 18                                                                                                                       

Qual a malignidade mais comum do Sistema 

Endócrino? 

A) Tumor Ovariano. 

B) Carcinoma Adrenal . 

C) Carcinoma da Paratireóide. 

D) Carcinoma de Tireóide. 

 

QUESTÃO 19                                                                                                                       

A definição legal do Sistema Único de Saúde 

inclui todos os itens a seguir, EXCETO: 

A) Rede regionalizada. 

B) Rede hierarquizada. 

C) Descentralização. 

D) Gratuidade. 

 

QUESTÃO 20                                                                                                                       

Qual dos agentes abaixo NÃO é útil no 

enfrentamento da parada cardio-

respiratória? 

A) Adrenalina. 

B) Lidocaína. 

C) Atropina. 

D) Bicarbonato de sódio.  

 

QUESTÃO 21                                                                                                                       

No que diz respeito às equipes de saúde da 

família (ESF), assinale a opção correta. 

A) As ESF são responsáveis por oferecer 

serviços de saúde por meio de ações de 

promoção, prevenção, recuperação, 

reabilitação e manutenção da saúde da 

comunidade. 

B) As ESF são responsáveis por promover ações 

verticais em saúde materno-infantil junto às 

populações de baixo risco. 

C) A ESF e as equipes de saúde bucal vinculam-

se a um número mínimo de famílias 

distribuídas ao longo do território em que 

estão situados. 

D) A supervisão continuada das equipes 

multiprofissionais e a execução de protocolos 

de atendimento têm sido avaliadas como 

medidas de sucesso para a expansão do 

Programa Saúde da Família no território 

nacional. 

 

QUESTÃO 22                                                                                                                      

A nutrição de adultos saudáveis deve 

contemplar: 

A) redução do sal e das gorduras animais 

B) oferta suplementar de potássio e cálcio. 

C) redução da oferta calórica proporcional à 

idade 

D) adição de vitamina D e cálcio aos alimentos.  

 

QUESTÃO 23                                                                                                                       

Depressão é um dos transtornos de humor 

mais freqüentes na sociedade atual. Assinale a 

alternativa correta sobre esse tema. 

A) O eletroencefalograma é o exame laboratorial 

que define o diagnóstico 

B) O uso de antidepressivos tricíclicos ou 

inibidores de recaptação de serotonina está 

indicado.  

C) Eletroconvulsoterapia não é uma opção 

terapêutica útil em determinados casos 

D) O diagnóstico diferencial entre depressão 

situacional e psicótica baseia-se na possibilidade 

de suicídio. 

 

QUESTÃO 24                                                                                                                     

Paciente do sexo masculino, 35 anos, com vida 

sexual ativa e sem uso de preservativos, refere 

quadro de mal estar inespecífico, 

poliadenopatia dolorosa em região cervical 

acompanhada de aparecimento de lesões 

eritemato-papulares em palma das mãos, 

planta dos pés e em tronco. 

Considerando não se tratar de paciente 

portador de alergias, o tratamento empírico 

deverá, obrigatoriamente, conter o(a): 

A) podofilina. 

B) ceftriaxone. 

C) penicilina benzatina 

D) azitromicina. 

 

QUESTÃO 25                                                                                                                      

Diabéticos obesos devem receber 

recomendação inicial de: 

A) dieta com restrição calórica de carboidratos e 

gorduras aliada a atividade física regular. 



 

 

B) glibenclamida 

C) clorpropamida. 

D) dieta com restrição de sal. 

 

QUESTÃO 26                                                                                                                      

O diagnóstico de tuberculose pulmonar pode 

ser confirmado em todos os quadros clínicos a 

seguir, EXCETO em: 

A) História de tosse prolongada, emagrecimento, 

hemoptise e fadiga associada a radiografia de 

tórax com granulomas 

B) História de tosse prolongada, emagrecimento, 

radiografia de tórax alterada e escarro com 

cultura positiva para BAAR 

C) Bacterioscopia de escarro por coloração de 

Ziehl positiva para BAAR 

D) Presença de PPD reator forte. 

 

QUESTÃO 27                                                                                                                     

Na presença de uma mordida de cachorro 

desconhecido, deve-se executar todas as 

medidas relacionadas a seguir, EXCETO:. 

A) Limpeza da ferida com água e detergente. 

B) Vacinação anti-rábica. 

C) Retenção e observação do animal. 

D) Sutura imediata da ferida.  

 

QUESTÃO 28                                                                                                                     

Qual medida prática deve ser utilizada para 

estratificar o risco no atendimento de um caso 

de suspeita de dengue na Unidade de Saúde? 

A) Executar a prova do laço.  

B) Aferir a pressão arterial 

C) Verificar grau de depleção do espaço 

extracelular 

D) Verificar esplenomegalia. 

 

QUESTÃO 29                                                                                                      

Homem, 58 anos, previamente hígido, 

apresenta queixas dispépticas há cerca de 20 

dias. Realizada endoscopia digestiva alta, que 

evidenciou úlcera duodenal. Cerca de 30 dias 

após a conclusão do esquema terapêutico para 

a úlcera, que incluiu terapia para erradicação 

do Helicobacter pylori, voltou a apresentar os 

sintomas dispépticos. Realizada nova 

endoscopia digestiva alta, que evidenciou 

persistência da úlcera péptica e teste da 

urease positivo.  

 

PROVAVELMENTE, TRATA-SE DE: 

A)  má aderência ao tratamento inicial proposto 

B)  ingestão de álcool. 

C)  resistência antimicrobiana da bactéria 

tratada. 

D)  utilização de anti-inflamatórios não 

hormonais durante a terapia inicial. 

 

QUESTÃO  30                                                                                                                     

Uma pessoa é levada à Unidade de Saúde com 

parada cardio-respiratória, nesse caso deve 

ser manejada com ciclos contínuos de: 

A)  15 compressões torácicas e 2 ventilações. 

B)  10 compressões torácicas e 2 ventilações. 

C)  15 compressões torácicas e 1 ventilação 

D) 5 compressões torácicas e 2 ventilações. 


