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854 
Concurso Público 

Santa Rita do Sapucaí/MG 
 

Médico ESF 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Gerais 
Português 
Matemática 
Informática 

10 
06 
04 

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Específicos 20 
Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local 
indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante 
atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada 
questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem 
dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE 
RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do 
efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será 
permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou 
alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem 
autorização prévia. 
Boa Prova! 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
, 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Português 
 

Acordo trará 50 ararinhas-azuis da Alemanha para o 
sertão baiano 

 

A saga de reintrodução da ararinha-azul na 
caatinga brasileira vai começar com uma travessia 
atlântica. Cinquenta aves da espécie – extinta na 
natureza há quase duas décadas – ________ migrar 
em breve da Alemanha para o Brasil, para compor a 
população que vai repovoar o sertão baiano com essas 
simpáticas araras a partir de 2019. 

O acordo para que isso aconteça deverá ser 
assinado pelo ministro do Meio Ambiente, Edson 
Duarte, numa reunião na Bélgica, onde ______ quatro 
das 158 ararinhas-azuis existentes hoje no mundo – 
todas elas em cativeiro. 

“Estamos cada vez mais próximos do momento 
de elas chegarem em casa”, disse Ugo Vercillo, diretor 
do Departamento de Conservação e Manejo de 
Espécies do Ministério do Meio Ambiente. 

Descoberta no início do século 19 pelo 
naturalista alemão Johann Baptist von Spix, e exclusiva 
da caatinga brasileira, a ararinha-azul (Cyanopsitta 
spixii) teve sua população dizimada pela captura e 
tráfico de animais silvestres. O último exemplar 
conhecido na natureza desapareceu em outubro de 
2000, e até hoje não se sabe se morreu ou foi 
capturado por alguém. 

Desde então, os poucos exemplares que 
restaram em coleções particulares ____ sendo usados 
para reproduzir a espécie em cativeiro. Quase todos no 
exterior. 

Naturalmente rara, a “spix” só existia 
originalmente numa pequena região do interior de 
Juazeiro e Curaçá, no norte da Bahia, onde o governo 
federal criou duas unidades de conservação: o Refúgio 
de Vida Silvestre e a Área de Proteção Ambiental da 
Ararinha-Azul, destinadas à reintrodução e proteção da 
espécie. Um centro de reprodução será construído no 
local para receber as 50 araras da Alemanha e produzir 
os filhotes que serão liberados na natureza. 

A transferência das aves deve ocorrer no 
primeiro trimestre de 2019 – uma vez que o centro 
estiver pronto – e as primeiras solturas poderão ser 
feitas a partir daí. “Até 2022 esperamos ter a ararinha-
azul reintroduzida com sucesso na natureza”, diz a 
veterinária Camile Lugarini, pesquisadora do Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves 
Silvestres (Cemave). 

Será um processo cauteloso. As primeiras 
solturas serão feitas em conjunto com maracanãs 
(Primolius maracana), uma outra espécie com hábitos 
semelhantes aos da ararinha – ambas, por exemplo, 
________ ocos de caraibeira (ipê-amarelo) para fazer 
seus ninhos. Antes de desaparecer, o último macho de 
“spix” chegou a formar par com uma fêmea de 
maracanã. 

 “A criação das áreas protegidas era essencial, 
mas ainda é necessário arrumar a casa para receber 
as araras”, ressalta ela. 

https://exame.abril.com.br/ciencia... - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) deverão - está - vêm - utiliza 
b) deverá - está - vêm - utilizam 
c) deverão - estão - vêm - utilizam 
d) deverá - estão - vem - utiliza 
 

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A maioria das ararinhas da espécie Spix estão na 

Bélgica, sendo preparadas para vir ao Brasil.  
(---) A última ararinha-azul na natureza desapareceu 

em 2000, porém ainda existiam alguns exemplares 
particulares.  

(---) As primeiras solturas da ararinha-azul serão feitas 
com maracanãs, espécie com práticas diferentes 
dos hábitos da ararinha-azul.    

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

3) Considerando-se as normas da língua portuguesa, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. No trecho “...migrar em breve da Alemanha para o 

Brasil, para compor a população...”, o verbo 
“compor” é transitivo indireto, sendo assim, deveria 
haver crase em “compor à população”. 

II. No trecho “Um centro de reprodução será construído 
no local para receber as 50 araras da Alemanha”, o 
verbo “receber” é transitivo direto, sendo assim, não 
deve haver crase, e a frase está ortograficamente 
correta. 

III. No trecho “...vai repovoar o sertão baiano com 
essas simpáticas araras a partir de 2019.”, a 
preposição “a” denota tempo decorrido, sendo 
assim, deve-se craseá-la.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
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4) Considerando-se seu sentido no texto, as palavras 
“dizimada” (quarto parágrafo) e “cauteloso” (oitavo 
parágrafo), respectivamente, poderiam ser substituídas 
sem alteração de sentido por: 
 
a) Exterminada e prudente. 
b) Estimulada e rápido. 
c) Recolhida e perigoso. 
d) Atingida e demorado. 
 

5) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE de acordo com o contexto 
em que as palavras devem ser inseridas: 
 
A folha está ______________ ou _______________ do 
livro? Eu não lembro onde ela colocou.  
 
a) encima - embaixo 
b) em cima - em baixo 
c) encima - em baixo 
d) em cima - embaixo 
 

6) O trecho sublinhado em “Busco você em casa, 
contanto que você pague o ingresso.” apresenta uma 
conjunção subordinativa: 
 
a) Conformativa. 
b) Condicional. 
c) Conclusiva. 
d) Concessiva. 
 

7) Quanto à pontuação, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Ela estava muito, muito contente.  
(---) Vamos, correr porque vai começar a chover.   
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

8) Em relação à acentuação gráfica, todas as palavras 
estão corretas, EXCETO: 
 
a) Órgão.  
b) Lápis.  
c) Jóia.   
d) Álbum. 
 

9) O pronome de tratamento usado para dirigir-se a 
reitores de universidades é: 
 
a) Vossa Reverência. 
b) Vossa Magnificência.  
c) Vossa Excelência. 
d) Vossa Eminência. 

10) Quanto ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo: 
 
A casa não foi vendida ainda. ________? 
Me calo ________ não tenho nada para falar. 
 
a) Porquê - porque 
b) Porque - porquê 
c) Por quê - porque 
d) Porquê - por que 
  

Matemática 

 
11) Em certo hospital, 3 médicos atendem 24 pacientes 
em duas horas. Considerando-se a mesma capacidade 
de atendimento por médico, quantos pacientes 5 
médicos atendem em 1 hora? 
 
a) 18 
b) 19 
c) 20 
d) 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

12) Durante a medição de um terreno, obteve-se o 
comprimento de 20m. Após a medição, percebe-se que 
o equipamento utilizado foi manuseado de forma 
incorreta e isso gerou um erro na medida. Sabendo-se 
que o valor obtido pelo equipamento corresponde a 
80% do valor real, qual o comprimento desse terreno? 
 
a) 25m 
b) 26m 
c) 27m 
d) 28m 
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13) Sabe-se que, dos 800 números de rifas postos à 
venda, João comprou 6 números. Considerando-se que 
todos os números foram vendidos, qual a probabilidade 
de, ao se sortear um número ao acaso, esse ser um 
dos números que João comprou? 
 
a) Menor que 1%. 
b) Entre 1% e 3%. 
c) Entre 4% e 6%. 
d) Superior a 7%. 
 

 

 

 

 

 

14) Certa poupança possui taxa de juros simples igual 
a 5% ao mês. Supondo-se que foi feito um depósito no 
valor de R$ 1.500,00, e que esse valor foi retirado após 
12 meses, qual foi o montante gerado por essa 
poupança? 
 
a) R$ 2.000,00 
b) R$ 2.200,00 
c) R$ 2.400,00 
d) R$ 2.600,00 
 

 

 

 

 

15) Três irmãos (Marta, Pedro e André) possuem 
idades diferentes. Sabe-se que Marta tem 36 anos, e 
Pedro, 42. Considerando-se que a idade de André é a 
média aritmética das idades de Marta e de Pedro, é 
CORRETO afirmar que André: 
 
a) É mais velho do que Pedro. 
b) É mais novo do que Marta. 
c) É quatro anos mais novo do que Pedro. 
d) É três anos mais velho do que Marta. 
 

 

 

 

 

16) No quadro abaixo, a 2
a
 palavra foi formada 

obedecendo a certo critério lógico com relação à 
1

a 
palavra. Considerando-se o mesmo critério de 

formação para todas as 2
as

 palavras, assinalar a 
alternativa em que esse mesmo critério foi utilizado: 
 

1ª PALAVRA 2ª PALAVRA 

FAROFA FARO 

BOCADO BOCA 

LEVADO LEVA 

PARADO PARA 

 
 
a) LAJEDO → LADO 
b) MIMOSA → MIMO 
c) VALETA → VELA 
d) CANELA → CELA 

 

 

  

Informática 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-
se na versão Português-BR e, em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o 
mouse está configurado para destros, um clique ou 
duplo clique correspondem ao botão esquerdo do 
mouse e teclar corresponde à operação de pressionar 
uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os 
menus, os submenus, as barras, os ícones e os demais 
itens que compõem os programas abordados nesta 
prova encontram-se na configuração padrão. 
 

17) Observando o recorte do menu de pastas do 
outlook.live, é possível afirmar que a subpasta é: 
 

 
 
a) Rascunhos.  
b) Trabalho. 
c) Itens enviados. 
d) Caixa de entrada. 
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18) O editor de texto Word 2010 possui uma ferramenta 
chamada Área de Transferência, usada para:  
 

 
 

a) Salvar uma cópia de texto e armazenar em 
Downloads. 

b) Transferir a formatação de textos do Word. 
c) Armazenar itens copiados de documentos do Office 

ou de outros programas para colar em outro 
documento do Office. 

d) Transferir um documento produzido no Word para 
uma Área codificada e segura, tornando-a oculta. 

 

19) Considerando-se o PowerPoint 2007, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Os documentos de PowerPoint sempre serão um 

documento de acesso irrestritos. Deste modo, não é 
possível restringir permissão, nem a opção de 
criptografar documento.  

II. Na área de formatação do Slide, é possível exibir na 
tela réguas e grades. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

20) Considerando-se o Internet Explorer 9, através de 
Opções da Internet, em Privacidade, ao selecionar uma 
configuração para a zona da Internet como Baixo, 
pode-se afirmar que: 
 
I. Bloqueia cookies de terceiros que não tenham uma 

política de privacidade compacta. 
II. Restringe cookies de terceiros que salvam 

informações que podem ser usadas para contatá-lo 
sem o seu consentimento implícito.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Conforme a Constituição Federal, sobre o 
programa de assistência integral à saúde, pode-se 
afirmar que: 
 
a) O programa de assistência integral promovido e 

apoiado por órgãos não governamentais será 
direcionado aos jovens, já o programa promovido 
pelo Estado será específico para as crianças. 

b) O programa de assistência integral será promovido e 
apoiado por órgãos não governamentais dirigidos às 
crianças e aos adolescentes. 

c) O Estado promoverá programas de assistência 
integral à saúde, direcionados especificamente às 
crianças, e será vedada a participação de entidades 
não governamentais. 

d) O Estado promoverá programas de assistência à 
saúde do adolescente e do jovem, e será admitida a 
participação de entidades não governamentais. 

 

22) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011, 
sobre as regiões de saúde, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É vedada a instituição de Regiões de Saúde 

interestaduais. 
(---) A atenção psicossocial é uma das ações e serviços 

mínimos para que a Região de Saúde seja 
instituída. 

(---) A instituição de Regiões de Saúde situadas em 
áreas de fronteira com outros países deverá 
respeitar as normas que regem as relações 
internacionais. 

  
a) E - E - E. 
b) C - C - C. 
c) E - C - C. 
d) C - C - E. 
 

23) Com base na Lei nº 8.080/1990 - SUS, são 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 
 
I. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 

ou privilégios de qualquer espécie. 
II. Integração em nível executivo das ações de saúde, 

meio ambiente e saneamento básico. 
III. Organização dos serviços públicos de modo a evitar 

duplicidade de meios para fins idênticos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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24) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, o 
Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de 
ações e serviços de saúde prestados por: 
 
a) Órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público.  

b) Órgãos públicos e instituições privadas, as quais 
terão participação financeira essencial para o SUS.  

c) Órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta, sendo vedados 
da Administração indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público. 

d) Órgãos e instituições privadas, com a participação 
da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público. 

 

25) De acordo com a Portaria nº 204/2016, a 
notificação compulsória é: 
 

a) Facultativa para os médicos, para os outros 
responsáveis de saúde e para os responsáveis pelos 
serviços públicos e privados de saúde, que prestam 
assistência ao paciente. 

b) Obrigatória para os médicos e para os responsáveis 
pelos serviços públicos e privados de saúde, mas é 
facultativa para os outros profissionais de saúde. 

c) Obrigatória para os médicos, para os outros 
responsáveis de saúde ou responsáveis pelos 
serviços públicos e privados de saúde, que prestam 
assistência ao paciente. 

d) Facultativa para os médicos e para os responsáveis 
pelos serviços públicos e privados de saúde, mas é 
obrigatória para os outros profissionais de saúde. 

 

26) De acordo com a Portaria nº 204/2016, pode-se 
afirmar que é uma doença ou agravo de notificação 
compulsória semanal o acidente: 
 

a) Por animal potencialmente transmissor da raiva. 
b) Por animal peçonhento. 
c) De trabalho: grave, fatal e em crianças e 

adolescentes. 
d) De trabalho com exposição à material biológico. 
 

27) De acordo com o Código de Ética Profissional e 
considerando-se os atos vedados ao Médico quanto ao 
sigilo profissional, analisar a sentença abaixo: 
 

É vedado ao Médico revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, inclusive a 
seus pais ou representantes legais, desde que o menor 
tenha capacidade de discernimento, salvo quando a 
não revelação possa acarretar dano ao paciente 
(1ª parte). É proibido orientar seus auxiliares e alunos a 
respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por 
eles mantido (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta.  
 

28) Com base na NR 32 - Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde, o programa de riscos 
ambientais deve conter a identificação dos riscos 
biológicos mais prováveis, em função da localização 
geográfica e da característica do serviço de saúde e de 
seus setores, considerando: 
 
I. A persistência do agente biológico no ambiente. 
II. As vias de transmissão e de entrada. 
III. A organização e procedimentos de trabalho. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

29) Considerando-se a Atenção Básica, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É proibida qualquer exclusão baseada em idade, 
gênero, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, 
identidade de gênero, estado de saúde, condição 
socioeconômica, escolaridade, limitação física, 
intelectual, funcional e outras (1ª parte). A Atenção 
Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a 
todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e 
demandas do território, considerando os determinantes 
e condicionantes de saúde (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

30) Segundo a publicação do Ministério da Saúde 
Caderno de Atenção Básica nº 12 - Obesidade, em 
todas as fases do curso da vida, as ações de promoção 
devem assumir como princípios que uma alimentação 
saudável é aquela: 
 
I. Adequada em quantidade e qualidade (oferecendo de 

forma equilibrada todos os nutrientes necessários 
para cada fase do curso da vida). 

II. Variada, de forma a facilitar a oferta de todos os 
nutrientes necessários ao organismo. 

III. Atrativa do ponto de vista sensorial. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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31) Considerando-se a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), analisar os itens abaixo: 
 
I. A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 

prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. 

II. A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção 
Básica é condição essencial para o alcance de 
resultados que atendam às necessidades de saúde 
da população, na ótica da integralidade da atenção à 
saúde, e visa estabelecer processos de trabalho que 
considerem os determinantes, riscos e danos à 
saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

32) Com base na publicação do Ministério da Saúde 
Caderno de Atenção Básica nº 26 - Saúde Sexual e 
Saúde Reprodutiva, e sobre alguns pontos a serem 
considerados em relação à anticoncepção na 
adolescência, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A escolha do método anticoncepcional deve ser 

unicamente restritiva. 
(---) Estimular sempre o uso da camisinha masculina ou 

feminina em todas as relações sexuais, por ser o 
único método que protege contra as 
DST/HIV/AIDS. A camisinha pode ser usada 
associada a outro método anticoncepcional – dupla 
proteção ou isoladamente. Enfatizar a importância 
da dupla proteção. 

(---) O diafragma é um ótimo método para adolescentes 
motivadas a usá-lo e bem orientadas. 

 
a) E - E - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

33) Em relação à investigação de nódulo mamário, 
assinalar a alternativa que apresenta apenas 
características suspeitas de malignidade. 
 
a) Consistência firme/dura; superfície regular; 

mobilidade - fixo ou preso; indolor, paciente menor 
de 30 anos. 

b) Consistência firme/dura; superfície irregular; 
mobilidade - fixo ou preso; indolor, paciente maior de 
50 anos. 

c) Consistência macia; superfície irregular; mobilidade - 
fixo ou preso; doloroso, paciente menor que 30 anos. 

d) Consistência macia; superfície regular; móvel e não 
aderido a planos profundos; doloroso, paciente maior 
de 50 anos. 

 

34) Em relação ao tratamento de Diabetes melito 
gestacional, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O tratamento com insulina é indicado nas gestantes 

como primeira opção de controle glicêmico. 
b) O uso da metformina no diabetes melito gestacional 

mostrou eficácia e segurança superior à da insulina 
nos desfechos perinatais e neonatais, raramente é 
necessária a suplementação com insulina para 
alcançar bom controle glicêmico. 

c) A metformina não tem passagem placentária, não 
aumentando o risco de malformações congênitas. 

d) Das medicações usadas, a insulina é o tratamento-
padrão do diabetes melito na gestação por ser eficaz 
e segura: seu elevado peso molecular impede a 
passagem placentária em quantidades significativas. 

 

35) Conforme LONGO et al., os carboidratos são 
absorvidos apenas no intestino delgado e somente em 
forma de monossacarídeos. Portanto, antes de sua 
absorção, o amido e os dissacarídeos devem ser 
digeridos primeiro pelo amilase pancreática e pelas 
dissacaridases da borda em escova intestinal para 
monossacarídeos. Sendo assim, assinalar a alternativa 
que apresenta um distúrbio importante da absorção de 
carboidratos: 
 
a) Má absorção de lactose. 
b) Má absorção de aminoácido. 
c) Distúrbio celíaco. 
d) Deficiência de enteroquinase. 
 

36) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de 
elevada prevalência no Brasil. Para seu correto 
tratamento medicamentoso, pode-se fazer uso de 
_______________, o qual pertence à classe dos anti-
hipertensivos diuréticos tiazídicos. 
 
a) Anlodipino 
b) Captopril 
c) Losartana 
d) Hidroclorotiazida 
 

37) Mulher de 39 anos é levada pelo esposo no 
ambulatório do bairro por apresentar dor. Na avaliação 
médica consta: sadia, mas com sobrepeso, apresenta 
dor súbita em cólica no quadrante abdominal superior 
direito 45 minutos depois de ingerir uma refeição de 
galinha frita. A dor está associada a náuseas e vômitos. 
Relata que qualquer tentativa de alimentação desde 
então causou piora da dor. Considerando-se esse 
relato, assinalar a causa mais provável: 
 
a) Úlcera gástrica. 
b) Colelitíase. 
c) Hepatite aguda. 
d) Úlcera duodenal. 
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38) Assinalar a opção que traz os principais sinais e 
sintomas relacionados a tricomoníase: 
 
a) Corrimento acinzentado com forte odor, geralmente 

descrito como cheiro de peixe, prurido intenso, 
edema vulvar, presença de lesões descamativas e 
ulcerosas com febre e doenças oportunistas 
associados. 

b) Edema vulvar extensivo, dor após relação sexual, 
prurido intenso, hemorragia presente, secreção em 
grande quantidade de líquido branco viscoso, 
semelhante à clara de ovo; possivelmente pode 
haver necrose tecidual se não tratada. 

c) Aumento do fluxo vaginal que se torna abundante e 
bolhoso, com coloração amarelo-esverdeada, 
prurido vulvar intenso, hiperemia e edema de vulva e 
de vagina. Disúria, polaciúria e dor suprapúbica são 
sintomas menos comuns. 

d) Presença de células descamativas e lesões 
ulcerativas em região vulvar, presença de sangue na 
urina e após relação sexual, disúria constante, 
edema vulvar, hipertermia e odor fétido persistentes. 

 

39) Um homem de 65 anos chega à Unidade Básica de 
Saúde - UBS com queixa principal de falta de ar. 
Durante a entrevista, nota-se cheiro de fumaça de 
cigarro. O paciente diz ser fumante há 35 anos e não 
demonstra menor interesse em deixar de fumar. Ao 
fazer-se o exame físico, não apresenta sofrimento 
respiratório em repouso, sinais vitais sem 
anormalidades, e não tem qualquer sinal óbvio de 
cianose. Seu exame pulmonar mostra redução do 
movimento aéreo e leve sibilo expiratório à ausculta. 
Sobre a consideração inicial para esse caso, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) Em primeiro momento, deve-se avaliar o sistema 

cardiovascular e circulatório desse paciente, 
descartando, assim, quaisquer interações de 
doenças degenerativas graves. 

b) Primeiramente se deve iniciar um tratamento com 
broncodilatadores para facilitar a perfusão da árvore 
brônquica e pulmonar e, assim, facilitar a respiração 
não forçada. Esse homem deve ser encaminhado 
para uma clínica de reabilitação e tratamento 
químico para deixar o hábito de fumar. Se o 
tratamento medicamentoso não surtir efeitos 
esperados, deve-se estabelecer um plano de 
cuidados voltados ao bem estar físico e mental do 
paciente. 

c) Nota-se possível diagnóstico de hipertensão 
pulmonar. Deve-se alertar esse paciente sobre os 
malefícios do cigarro e sua correlação com a 
patologia a nível pulmonar. 

d) Esse homem apresenta longo histórico de tabagismo 
com probabilidade de quadro dispneico em piora. Os 
primeiros passos são abordar as vias aéreas e a 
respiração, e garantir que não há nenhuma 
emergência respiratória. Deve-se avaliar o 
movimento respiratório, oxigenação e o grau de 
sofrimento respiratório do cliente. 

 

40) A asma é uma patologia de grande prevalência na 
prática médica. Sobre a asma, analisar os itens abaixo: 
 
I. A asma pode ser classificada em intermitente, 

persistente leve, persistente moderada e persistente 
grave. Entretanto uma classificação por nível de 
controle (controlado, parcialmente controlado e não 
controlado) é considerada mais relevante e útil. 

II. No exame físico de pacientes com asma, pode-se 
encontrar sinais de disfunção respiratória como 
taquipneia, uso de musculatura acessória, tiragem 
intercostal e batimentos de asa de nariz. 

III. O diagnóstico de asma é clínico, entretanto a 
espirometria é considerada um exame complementar 
preferencial. Durante a espirometria, pode-se 
realizar testes com broncodilatadores para avaliar a 
obstrução, uma resposta irreversível é característica 
da asma. 

IV. O sulfato de salbutamol é considerado uma 
medicação beta-agonista de longa ação. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
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