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• 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 
Português 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

15 
25 

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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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Poeira no ambiente doméstico pode contribuir para 
obesidade infantil 

 
Já ouviu falar dos disruptores endócrinos? São 

substâncias químicas não produzidas pelo nosso 
organismo que têm a capacidade de desequilibrar nossos 
hormônios. Esses compostos do mal estão presentes em 
vários lugares: embalagens, alimentos, cosméticos… E na 
poeira dentro de casa também. 

O alerta vem de um estudo apresentado em 
março no ENDO 2019, Congresso Internacional de 
Endocrinologia, que aconteceu em Nova Orleans, nos 
Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, as 
substâncias encontradas na sujeira doméstica podem 
contribuir para a obesidade infantil. 

Trabalhos anteriores já mostraram que existe 
relação entre os desreguladores endócrinos e o 
_________ de peso. Mas esse é um dos primeiros a olhar 
especificamente para a presença desses compostos na 
poeira que se acumula dentro de casa e seus efeitos na 
saúde dos pequenos. 

Para fazer a investigação, os autores coletaram 
194 amostras de sujeira presentes em casas da Carolina 
do Norte, nos EUA. Em laboratório, eles ___________ as 
substâncias com potencial de desequilibrar o sistema 
endócrino e analisaram o potencial que elas têm de 
promover a multiplicação de células de gordura. Foram 
identificados 70 compostos com essa capacidade e outros 
40 que agiriam como precursores de células do tecido 
adiposo. 

Os resultados mostraram que baixas 
concentrações de poeira já são suficientes para afetar o 
organismo dos pequenos. Esse processo acontece aos 
poucos, mas, no longo prazo, pode levar a um quadro de 
obesidade. Os pesquisadores identificaram que, nas 
casas de crianças obesas ou acima do peso, a presença 
desses disruptores era maior. 

A ideia é continuar as investigações e focar em 
outras ameaças dentro de casa – detergentes, produtos 
de limpeza e tintas também propagam as tais substâncias 
maléficas. Resta saber de que outras maneiras elas 
podem colocar em risco a nossa saúde. 

https://super.abril.com.br/saude... - adaptado. 
 

1) Considerando-se a ortografia, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE: 
 
a) ecesso - extraíram 
b) exesso - esstraíram 
c) exceso - estraíram 
d) excesso - extraíram 
 

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: 
 
(---) Há, na sujeira doméstica, substâncias produzidas 

pelo organismo humano que podem contribuir para a 
obesidade infantil. 

(---) Pesquisadores perceberam que a presença dos 
disruptores endócrinos era maior nas casas de 
crianças obesas ou acima do peso. 

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

3) No trecho “Esses compostos do mal estão presentes 
em vários lugares: embalagens, alimentos, cosméticos… 
E na poeira dentro de casa também.” (primeiro parágrafo), 
se a palavra sublinhada fosse substituída pelo singular 
“composto”, quantas outras alterações seriam obrigatórias 
para fins de concordância (não se considerando o termo 
sublinhado)?  
 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
 

4) No período “Para fazer a investigação, os autores 
coletaram 194 amostras de sujeira presentes em casas da 
Carolina do Norte, nos EUA.” (quarto parágrafo), o termo 
sublinhado introduz circunstância de: 
 
a) Condição.  
b) Comparação.  
c) Causa.  
d) Finalidade. 
 

5) De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, as palavras 
paroxítonas com ditongos abertos, como “ideia” (último 
parágrafo), passam a ser escritas sem acento. Assim 
como a palavra “ideia”, as palavras abaixo também são 
escritas sem acento após o Acordo Ortográfico, EXCETO:  
 
a) Ilheu. 
b) Heroico. 
c) Paranoia. 
d) Asteroide. 
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6) Considerando-se a colocação pronominal, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) As crianças contentarão-se com estes doces. 
(---) Sempre me disseram que eu conseguiria uma vaga. 
(---) Como te ferem! 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) E - C - E. 
 

7) Quanto à concordância nominal, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Nós estamos _______. 
Ela ________ disse o que pensava.   
 
a) quite - mesma 
b) quites - mesmo 
c) quites - mesma 
d) quite - mesmo 
 

8) Algumas palavras são muito parecidas em sua grafia, 
mas diferentes em seu significado. Considerando-se o 
contexto e o significado, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Iremos _________ toda a água com esponjas. 
Os réus foram ____________ de qualquer 
responsabilidade.  
 
a) absorver - absolvidos 
b) absolver - absolvidos 
c) absolver - absorvidos 
d) absorver - absorvidos 
 

9) Em relação à classificação dos termos sublinhados, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Predicativo do sujeito. 
(2) Predicativo do objeto. 
 
(---) Ela ficou nervosa e sem reação. 
(---) Sempre fomos inteligentes.  
 
a) 1 - 2. 
b) 2 - 1. 
c) 2 - 2. 
d) 1 - 1. 
 

10) Todas as alternativas a respeito da palavra “chuvisco” 
estão corretas, EXCETO: 
 
a) É um substantivo simples. 
b) É um substantivo abstrato. 
c) É um substantivo comum. 
d) Está no grau diminutivo. 
 

11) Assinalar a alternativa que apresenta um verbo no 
pretérito: 
 
a) Pais condenam escola por maus resultados.  
b) Confiram antes de enviar. 
c) A chuva veio ainda pela manhã.  
d) Adoçarei o suco antes de servir.  
 

12) Quanto ao uso da crase, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 

Fui _____ Copacabana buscar _____ minha tia. 
 
a) à - à 
b) a - a 
c) à - a 
d) a - à 
 

13) Quanto à regência, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É fato, eu careço com dinheiro.  
b) Essa minha blusa é semelhante na sua.   
c) Ela luta contra a vontade de se vingar do assaltante. 
d) Nossa, eu realmente não lembro com o acidente.  
 

14) Assinalar a alternativa em que o uso do “porquê” está 
INCORRETO: 
 
a) Não pude te encontrar porque meus pais não deixaram.  
b) Ela não veio. Por quê? 
c) Ele nunca compreendeu o porquê do abandono. 
d) O motivo porquê ele é admirado é desentendido. 
 

15) Quanto à pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I. Ah! Que pena! Sempre gostei dele. 
II. Correu, correu, correu e caiu. 
 
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. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Conhecimentos Gerais 

  
16) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da 
notícia abaixo CORRETAMENTE: 
 
O Brasil corre o risco de perder o certificado de 
erradicação ______________, obtido há três anos. Sem 
conseguir controlar a transmissão da doença e com uma 
baixa cobertura vacinal. Obtido há três anos, o certificado 
é retirado quando é registrada a transmissão da doença 
durante um ano. Doença transmitida por secreções como 
gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse, mas de 
fácil prevenção por meio de vacina. 

https://saude.estadao.com.br/... - adaptado. 
 
a) da febre amarela 
b) do sarampo 
c) da rubéola 
d) da meningite 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
17) Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com algumas diretrizes. Sobre essas diretrizes, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Participação da comunidade. 
II. Atendimento parcial, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
III. A centralização, com direção única em esfera Federal. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

18) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, sobre a 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 
RENAME, analisar os itens abaixo: 
 
I. Compreende a seleção e a padronização de 

medicamentos indicados para atendimento de doenças 
ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

II. Não precisará estar acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN, pois este não subsidiará a 
prescrição, a dispensação e o uso dos seus 
medicamentos.  

 
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.  
 

19) Com base na Lei nº 8.080/1990 - SUS, sobre o 
funcionamento dos serviços privados de assistência à 
saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I. Os serviços privados de assistência à saúde 

caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de 
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
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) De acordo com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, sobre a 
garantia de prioridade, assinalar a alternativa que 
apresenta uma informação CORRETA: 
 
a) Primazia de receber proteção e socorro, apenas em 

circunstâncias que envolvam emergências. 
b) Preterição de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública. 
c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas.  
d) Desfavorecimento da destinação de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

 

21) Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto 
do Idoso, ao idoso que esteja no domínio de suas 
faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 
Não estando o idoso em condições de proceder à opção, 
esta será feita, EXCETO: 
 
a) Pelo curador, quando o idoso for interditado. 
b) Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou 

este não puder ser contactado em tempo hábil. 
c) Pelo Técnico de Enfermagem, quando ocorrer iminente 

risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a 
curador ou familiar. 

d) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou 
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o 
fato ao Ministério Público. 
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22) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É assegurada a participação da pessoa com 

deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela 
destinadas. 

(---) Quando esgotados os meios de atenção à saúde da 
pessoa com deficiência no local de residência, será 
prestado atendimento fora de domicílio, para fins de 
diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e 
a acomodação da pessoa com deficiência, exceto 
para o seu acompanhante. 

(---) As ações e os serviços de saúde pública destinados à 
pessoa com deficiência devem assegurar, entre 
outros, serviços projetados para prevenir a ocorrência 
e o desenvolvimento de deficiências e agravos 
adicionais.  

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

23) De acordo com a Lei nº 11.340/2006, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Assistência à mulher em situação de violência doméstica 
e familiar será prestada de forma articulada e conforme os 
princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, no SUS, no Sistema Único de 
Segurança Pública, entre outras normas e políticas 
públicas de proteção, e emergencialmente quando for o 
caso (1ª parte). É direito da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar o atendimento policial e 
pericial especializado, ininterrupto e prestado por 
servidores - preferencialmente do sexo feminino - 
previamente capacitados (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. 
 

24) Com base  na Portaria de Consolidação nº 2/2017, 
assinalar a alternativa que apresenta somente princípios 
do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem 
operacionalizados na Atenção básica: 
 
a) Universalidade, equidade e territorialização. 
b) Equidade, hierarquização e resolutividade. 
c) Universalidade, equidade e integralidade. 
d) Regionalização, territorialidade e coordenação do 

cuidado. 
 

25) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 4/2017, 
sobre a periodicidade e o tipo de notificação, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A dengue-casos tem periodicidade de notificação 

semanal, porém, quando for casos de dengue-óbitos, a 
periodicidade será imediata. 

II. Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico tem como período de notificação até 24 horas. 

 
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. 
 

26) Segundo a Lei Orgânica do Município, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Os Secretários Municipais, como agentes políticos, serão 
escolhidos dentre cidadãos brasileiros maiores de 18 anos 
(1ª parte). Os Secretários Municipais poderão residir fora 
dos limites do Município (2ª parte). Os Subprefeitos e 
ocupantes de cargos do gênero não poderão residir fora 
dos limites do respectivo distrito de atuação (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

27) Segundo a Lei Complementar nº 265/2005 - Estatuto 
dos Funcionários Públicos do Município, em relação às 
vantagens pecuniárias, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) As vantagens pecuniárias serão computadas e 

acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer 
outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob mesmo 
título ou idêntico fundamento. 

(---) São consideradas vantagens: os adicionais, as 
gratificações e os auxílios previstos nesta lei, ou 
outras que vierem a ser determinadas em lei própria 
aplicada aos servidores públicos municipais. 

(---) As vantagens somente serão incorporadas quando 
houver expressa previsão legal dispondo a respeito. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - C. 
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28) De acordo com a Lei Complementar nº 265/2005 - 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) As horas extraordinárias serão remuneradas com 

acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, 
calculada sobre a remuneração do funcionário. 

b) Ao funcionário que completar 20 anos de efetivo 
exercício no serviço público, será concedido adicional 
correspondente à terça parte de sua remuneração, que 
será incorporada para todos os efeitos. 

c) Aos funcionários nomeados em comissão e em função 
de confiança, será deferido o pagamento de horas 
extraordinárias.  

d) O adicional noturno corresponderá ao pagamento de 
20% sobre o valor hora do vencimento do funcionário, 
em razão da prestação de serviço no horário 
compreendido entre as 22h de um dia até às 6h do dia 
seguinte. 

 

29) Segundo a Lei Complementar nº 265/2005 - Estatuto 
dos Funcionários Públicos do Município, são deveres do 
funcionário, EXCETO: 
 
a) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 
b) Cumprir as ordens superiores, inclusive quando 

manifestamente ilegais. 
c) Tratar com civilidade e cortesia as pessoas. 
d) Zelar pela economia do material e a conservação do 

patrimônio público. 
 

30) Com base na NR 32 - Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde e considerando-se o que 
dispõe sobre os riscos químicos, analisar os itens abaixo: 
 
I. Na embalagem original dos produtos químicos utilizados 

em serviços de saúde, deve ser mantida a rotulagem do 
fabricante. 

II. É vedado o procedimento de reutilização das 
embalagens de produtos químicos. 

III. Todo recipiente contendo produto químico manipulado 
ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, 
por etiqueta com o nome do produto, composição 
química, sua concentração, data de envase e de 
validade, e nome do responsável pela manipulação ou 
fracionamento. 

 
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. 
 

31) Segundo o Código de Ética Profissional, quanto à 
responsabilidade profissional, são algumas vedações 
feitas aos Médicos: 
 
I. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições 

exclusivas da profissão Médica. 
II. Deixar de assumir responsabilidade sobre 

procedimento médico que indicou ou do qual participou, 
mesmo quando vários Médicos tenham assistido o 
paciente. 

III. Assumir responsabilidade por ato Médico que não 
praticou ou do qual não participou. 

 
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. 
 

32) A atenção do profissional de saúde é fundamental 
para que menos pessoas tenham a hanseníase no futuro. 
Com base nisso, sobre a hanseníase, assinalar a 
alternativa que apresenta uma informação INCORRETA: 
 
a) É uma doença infectocontagiosa. 
b) É um tipo de doença que atinge, principalmente, os 

nervos periféricos e pele, mas também pode acometer 
outros órgãos. 

c) É uma doença que não tem cura, porém há tratamento 
para a desaceleração dos sintomas da mesma. 

d) O tratamento da doença é feito por via oral com uma 
associação de antibióticos, a PQT (poliquimioterapia).  

 

33) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Os níveis de ______________ mostram aumento variável 
durante a fase prodrômica da hepatite viral aguda e 
precedem a elevação nos níveis de ______________. 
 
a) bilirrubina - TGO e TGP 
b) GGT - TGO e TGP 
c) bilirrubina - GGT 
d) TGO e TGP - bilirrubina 
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34) Particularizando a sífilis dentre as úlceras genitais, 
STEFANI refere que os testes não treponêmicos 
apresentam elevadas sensibilidade e especificidade, 
sendo o VDRL o mais usado; eleva-se em 4 a 6 semanas 
após a infecção e torna-se não reativo em 1 a 2 anos 
depois de tratamento adequado. Sobre a reação de 
Jarisch-Herxheimer, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É uma reação adversa diante do tratamento de sífilis, 

apresentando vesículas ou pápulas na região 
anogenital que evoluem com ulceração, crostas (exceto 
mucosas) e, logo, reepitelização. 

b) Podem acometer mucosas (em geral a língua), vísceras 
profundas (baço, tratos respiratório e gastrintestinal) e 
ossos (caracterizado por dor noturna).  

c) Essa reação caracteriza-se por insuficiência aórtica e 
aneurismas de artérias de grande calibre, geralmente 
saculares e que não evoluem para dissecção. 

d) Caracteriza-se por febre, calafrios, mialgias, cefaléia, 
taquicardia, hiperventilação, neutrofilia e vasodilatação 
com hipotensão leve de início em 1 a 2 horas após o 
início do tratamento da sífilis. 

 

35) Mulheres com alterações renais necessitam de 
atenção especial, antes e, principalmente, durante a 
gestação. Segundo FREITAS, quando a concentração 
sérica de ácido úrico está elevada, ou mesmo no limite 
superior da normalidade: 
 
a) Reflete significativamente no aumento do fluxo 

sanguíneo renal e possível redução da filtração 
glomerular, onde se elevam os valores de excreção de 
creatinina e albumina. 

b) É consequência de uma proteinuria gestacional 
desencadeada pela eclampsia primordialmente. 

c) Pode significar redução do fluxo sanguíneo renal e da 
filtração glomerular, situação encontrada em pacientes 
com pré-eclampsia e com insuficiência renal aguda 
e/ou crônica. 

d) Se saturaram os transportadores de reabsorção renal 
do túbulo contorneado proximal, mantendo assim, a 
taxa de filtração glomerular sem alterações com 
redução no fluxo sanguíneo renal. 

 

36) O diagnóstico do mecanismo hipoglicêmico é de 
primordial importância para que se possa escolher um 
tratamento capaz de prevenir a hipoglicemia recorrente. 
Sobre esse tema, estão associados a dosagens de 
Peptídeo C iguais ou superiores a 200pmol/mL: 
 
I. Hipoglicemia não hipoglicêmica. 
II. Insulinoma. 
III. Insulina exógena. 
IV. Sulfonilureia. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Todos os itens. 
 

37) Um paciente, homem, 69 anos, tem história clínica de 
câncer de próstata e realizou radioterapia há três anos. 
Chega na consulta médica com edema bilateral crônico 
das pernas. Nega dispneia, dor torácica, ortopneia, 
sonolência diurna ou roncos. Ao exame físico, é 
observado edema sem cacifo subindo até a panturrilha 
com uma aparência “quadrada” do pé. Não se consegue 
pinçar a pele do dorso do pé na altura do segundo dedo. 
Assinalar o diagnóstico mais provável: 
 
a) Trombose venosa profunda. 
b) Estase venosa. 
c) Linfedema secundário. 
d) Hipoalbuminemia secundária a câncer de próstata. 
 

38) A presença de paralisia facial sempre é motivo de 
muita apreensão por parte das pessoas acometidas, dos 
familiares e dos Médicos. Conceitualmente, paralisia facial 
é a perda parcial ou completa da função motora dos 
músculos da mímica facial, sendo decorrente de lesões 
centrais ou periféricas. A causa mais frequente é a 
paralisia de Bell. Qual manifestação clínica NÃO causa 
suspeitas de paralisia de Bell? 
 
a) Apagamento do sulco nasolabial. 
b) Alteração na salivação, paladar e lacrimejamento. 
c) Fraqueza em toda a face do lado afetado. 
d) Paralisia facial que preserva a região frontal. 
 

39) São infecções sistêmicas oportunistas associadas à 
infecção pelo HIV em atendimento de emergência: 
 
I. Histoplasmose. 
II. Toxoplasmose cerebral. 
III. Diarreia por Cryptosporidium sp. 
IV. Candidíase esofágica. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

40) Um paciente, homem, 45 anos, alcoolista, é internado 
com diagnóstico de pancreatite aguda. O Médico 
prescreve hidratação intravenosa e deixa o paciente em 
NPO. Qual dos seguintes achados é sinal de mau 
prognóstico? 
 
a) Aumento de ureia em 14mg/dL ao longo de 48 horas. 
b) Sua idade. 
c) Glicemia inicial de 60mg/dL. 
d) Nível de amilase de 1.000UI/L. 


	Médico do PSF I
	Médico do PSF_U4

