
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE5NTo5M2Vh:VHVlLCAxNSBTZXAgMjAyMCAyMToxMjo1MyAtMDMwMA==

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do Cartão de Respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 
retornar, será eliminado. 

3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala 
até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos 
do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) e 
NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem do seu Cartão de 
Respostas será disponibilizada na página do concurso em http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém 60 
(sessenta) questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma 
correta.

3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, 
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão no caderno 
de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas e na 
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para 
sentar. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de 
Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada 
mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que 
está no seu cartão de respostas.

8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo 
da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com 
recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA 

l 16/01 (tarde) e 17/01/2016 
(Manhã e Tarde), Provas Objetivas.

 
l 18/01/2016, Divulgação dos 

Exemplares dos Cadernos de 
Questões (Provas) das Provas 
Objetivas.

l 18/01/2016, Divulgação dos 
Gabaritos Preliminares das Provas 
Objetivas.

l 20/01/2016, Disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas 
das Provas Objetivas.

l 21/01 e 22/01/2016, Interposição 
de Recursos contra as questões 
das Provas Objetivas.

l 29/01/2016, Divulgação dos 
Gabaritos Definitivos das Provas 
Objetivas.

l 02/02/2016, Relação Final de 
Notas das Provas Objetivas.

l 15/02/2016, Convocação para a 
Entrevista Técnica.

l 18/02 e/ou 19/02/2016, 
Entrevista Técnica.

l 22/02/2016, Resultado das 
Entrevistas Técnicas.

CADERNO: 1CÓDIGO: MNR07

MÉDICO-NEUROLOGISTA

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 
l E-mail: mangaratiba2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
A charge abaixo foi produzida ao final do ano de 2015:

QUESTÃO 1
Sobre os elementos verbais e imagísticos dessa charge, a única 
afirmação inadequada é:

(A) a imagem da charge é positiva, no sentido de que mostra 
a mudança de um ano difícil para um outro, talvez mais 
benéfico.

(B) o ponto de vista pelo qual a mudança de ano é retratada se 
apoia na economia, que vive tempos difíceis.

(C) o fato de o ano velho e o ano novo serem representados 
de forma idêntica mostra que os problemas do ano velho 
vão continuar.

(D) o fato de ambas as representações levarem uma ampulheta 
indica a interminável passagem do tempo.

(E) a semelhança entre os dois anos parece estar limitada 
ao terreno econômico, já que foram os economistas os 
autores da previsão.

QUESTÃO 2
Sobre a frase do personagem da charge – Os economistas já 
haviam previsto que seríamos bem parecidos - a afirmativa 
correta é: 

(A) a forma verbal “haviam previsto” pode ser adequadamente 
substituída por “previam”.

(B) o vocábulo “bem” tem a função de caracterizar o modo do 
adjetivo “parecidos”.

(C) a forma verbal “seríamos” indica, no seu tempo verbal, 
uma certeza futura.

(D) na forma verbal “haviam previsto”, a forma do verbo 
auxiliar pode ser adequadamente substituída por “tinham”.

(E) o vocábulo já indica que a previsão realizada pelos 
economistas era fato desconhecido por todos.

QUESTÃO 3
Uma frase célebre na Segunda Guerra Mundial foi a do Ministro 
Churchill que, em referência à atuação dos aviadores ingleses 
contra os alemães, disse: “Nunca TANTOS deveram TANTO a 
TÃO poucos”! 

Sobre as formas destacadas pode-se afirmar adequadamente 
que:

(A) todas as formas pertencem à classe gramatical dos advérbios.
(B) são advérbios somente as duas primeiras ocorrências.
(C) são advérbios somente as duas últimas ocorrências.
(D) existem somente dois exemplos de pronomes entre as 

ocorrências.
(E) todas as ocorrências pertencem à classe dos pronomes.

QUESTÃO 4
Um texto publicitário diz: “Compre Renault Duster: automático, 
francês e mais barato na categoria”!
Sobre os argumentos utilizados no convencimento do cliente a 
única afirmação inadequada é:

(A) entre os argumentos apresentados, o fato de o carro ser 
automático apela para a comodidade do cliente.

(B) todos são de base opinativa e, por isso mesmo, são 
manipuladores, sem apelo à lógica.

(C) o adjetivo “francês” apela para a tradição de elegância que 
tem a França em nossa cultura.

(D) o senso prático aparece no argumento de ser um 
automóvel de preço mais baixo em sua categoria.

(E) os argumentos podem alcançar, por suas diferenças, tipos 
variados de possíveis clientes.

TEXTO II

Agatha Christie é a autora mais publicada de todos 
os tempos, superada apenas por Shakespeare e pela 
Bíblia. Em uma carreira que durou mais de cinquenta 
anos, escreveu 66 romances de mistério, 163 
contos, dezenove peças, uma série de poemas, dois 
livros autobiográficos, além de mais seis romances 
sob o pseudônimo de Mary Westmacott. Dois dos 
personagens que criou, o engenhoso detetive belga 
Hercule Poirot e a irrepreensível e implacável Miss 
Jane Marple, tornaram-se mundialmente famosos. 
Os livros da autora venderam mais de dois bilhões 
de exemplares em inglês, e sua obra foi traduzida 
para mais de cinquenta línguas. Grande parte de sua 
produção literária foi adaptada com sucesso para o 
teatro, o cinema e a tevê. 

(Apresentação da autora no romance Cai o 
Pano, Porto Alegre (RS):L&PM, 2015)



(E) novo companheiro / companheiro novo.
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QUESTÃO 5
A função desse texto é basicamente:

(A) informativa, pois grande parte dos dados fornecidos são 
desconhecidos dos leitores.

(B) publicitária, pois pretende valorizar a autora do livro em 
que o texto foi publicado.

(C) didática, pois deseja ensinar uma série de conhecimentos 
que envolvem vários gêneros literários.

(D) preditiva, pois quer mostrar o futuro brilhante como 
escritora de Agatha Christie.

(E) normativa, pois estabelece regras para o sucesso literário, 
que foram seguidas pela autora citada.

QUESTÃO 6
No mesmo texto, o vocábulo MAIS funciona como advérbio 
em:

(A) “Agatha Christie é a autora MAIS publicada de todos os 
tempos”.

(B) “...em uma carreira que durou MAIS de cinquenta anos...”.
(C) “...além de MAIS seis romances sob o pseudônimo de 

Mary Westmacott”.
(D) “Os livros da autora venderam MAIS de dois bilhões de 

exemplares”.
(E) “...sua obra foi traduzida para MAIS de cinquenta línguas”.

QUESTÃO 7
A valorização de Agatha Christie é realizada no texto por uma 
série de dados; aquele que NÃO funciona no texto como 
valorizador é:

(A) o alto número de livros escritos.
(B) o grande número de traduções de suas obras.
(C) a enorme quantidade de livros vendidos.
(D) a variedade de sua produção literária.
(E) a sua dedicação ao romance policial.

QUESTÃO 8
 “Dois dos personagens que criou, o engenhoso detetive 
belga Hercule Poirot e a irrepreensível e implacável Miss Jane 
Marple, tornaram-se mundialmente famosos”. Sobre esses 
personagens a afirmação correta é:

(A) os dois personagens foram criados com base em pessoas 
reais.

(B) Poirot e Miss Marple apresentam as mesmas qualidades.
(C) as duas criações foram adjetivadas da mesma forma.
(D) os personagens citados passaram a ser amplamente 

conhecidos.
(E) as criaturas citadas mantinham entre si a relação patrão/

secretária.

QUESTÃO 9
Uma revista estampava em sua capa o título de uma reportagem 
sobre aposentados: “Velhos amigos velhos”.
Nesse caso, o adjetivo “velhos” muda de sentido conforme sua 
posição em relação ao substantivo; abaixo estão cinco pares 
de palavras com os adjetivos pospostos e você deve apontar 
aquele par cujo adjetivo varia de sentido, se anteposto.

(A) máquina elegante.
(B) chefe competente.
(C) comida saborosa.
(D) livros diversos.
(E) cachorro engraçado.

QUESTÃO 10
Já nos pares abaixo ocorre que os dois termos variam de classe 
conforme a ordem das palavras; indique o par em que isso não 
ocorre:

(A) cachorro amigo / amigo cachorro.
(B) marinheiro francês / francês marinheiro.
(C) político corrupto / corrupto político.
(D) policial malandro / malandro policial.

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, estão incluídas no 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I. a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância 
epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência 
terapêutica integral, exceto a farmacêutica.

II. a participação na formulação da política e na execução de 
ações de saneamento básico.

III. a ordenação da formação de recursos humanos na área de 
saúde.

IV. a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
V. a formulação da política de proteção do meio ambiente.

Estão corretas apenas:

(A) I e II.
(B) III, IV e V.
(C) I, II e III.
(D) II, III e IV.
(E) I, IV e V.
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QUESTÃO 12
“Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas 
pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil.
Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse para a saúde, 
cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).”

(art. 12, Lei 8080/90)

Avalie se a articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, abrangem, em especial, as seguintes 
atividades:

I. alimentação e nutrição
II. saneamento e meio ambiente
III. vigilância sanitária e farmacoepidemiologia
IV. recursos humanos
V. ciência e tecnologia 
VI. saúde do trabalhador.

Estão corretas:

(A) I, II e III, apenas.
(B) II, IV, V e VI, apenas.
(C) I, II, III, IV e V, apenas.
(D) II, III, IV, V e VI, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 13
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem como um 
de seus fundamentos e diretrizes “ter território ___ sobre o 
mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 
____ e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com 
impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes 
da saúde das coletividades que constituem aquele território, 
sempre em consonância com o princípio da ____”.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) adstrito / descentralizada / equidade.
(B) restrito / centralizada / igualdade.
(C) adstrito / centralizada / liberdade.
(D) restrito / descentralizada / liberdade.
(E) adstrito / centralizada / liberdade.

QUESTÃO 14
Avalie se são atribuições comuns a todos os profissionais das 
equipes de Atenção Básica, entre outras:

I. Garantir a atenção à saúde buscando a particularidade 
por meio da realização de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde e prevenção de agravos.

II. Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta 
qualificada das necessidades de saúde, procedendo à 
primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e 
identificação das necessidades de intervenções de cuidado. 

III. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações 
de importância local. 

IV. Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos 
sociais que visa a propor intervenções que influenciem os 
processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, 
das coletividades e da própria comunidade.

Estão corretas:

(A) I, II e III, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15
Na Estratégia Saúde da Família, de acordo com o que preconiza 
a PNAB, o número de ACS deve ser suficiente para cobrir ___ 
da população cadastrada, com um máximo de ___ pessoas 
por ACS e de ___ ACS por equipe de Saúde da Família, não 
ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por 
equipe.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) 50% / 1.500 / 8.
(B) 75% / 1.200 / 20.
(C) 100% / 750 / 12.
(D) 75% / 750 / 18.
(E) 100% / 1.200 / 20.

QUESTÃO 16
A Lei Complementar 141/12 estabelece, quanto à aplicação de 
recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, que 
a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado 
no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta 
Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual 
correspondente à variação nominal do _____ ocorrida no ano 
anterior ao da lei orçamentária anual. 

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) Produto Interno Bruto (PIB).
(B) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
(C) salário mínimo nacional.
(D) superávit primário.
(E) saldo nominal de receitas orçamentárias da União.



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE5NTo5M2Vh:VHVlLCAxNSBTZXAgMjAyMCAyMToxMjo1MyAtMDMwMA==

MÉDICO-NEUROLOGISTA                                                                                                                             CADERNO 1    

6

QUESTÃO 17
De acordo com o Decreto 7.508/11, as seguintes afirmativas 
acerca das regiões de saúde estão corretas, EXCETO:

(A) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no 
mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência 
e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar e vigilância em saúde. 

(B) As Regiões de Saúde não serão referência para as 
transferências de recursos entre os entes federativos. 

(C) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em 
articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes 
gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT 
a que se refere o inciso I do art. 30. 

(D) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, 
compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos 
respectivos Estados em articulação com os Municípios. 

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

QUESTÃO 18
“O acesso _____ às ações e serviços de saúde se inicia pelas 
Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada 
e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço”. 

(Art. 8, Decreto 7.508/11)

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) parcial, igualitário e ordenado.
(B) parcial, personalizado e ordenado.
(C) universal, personalizado e desordenado.
(D) universal, igualitário e ordenado.
(E) universal, igualitário e  não hierarquizado.

QUESTÃO 19
Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao 
usuário para atendimento da integralidade da assistência à 
saúde:

(A) RENAME.
(B) RENAAB.
(C) RENASES.
(D) CONAMA.
(E) CONASE.

QUESTÃO 20
Avalie se o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde 
deve conter, entre outras, as seguintes disposições essenciais:

I. identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
II. oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, 

promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito 
regional e inter-regional.

III. indicadores e metas de saúde.
IV. estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.

Estão corretas:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
Avalie se, de acordo com a Lei 05/91, são requisitos básicos 
para ingresso no serviço público: 

I. A nacionalidade brasileira.
II. O gozo dos direitos políticos.
III. A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
IV. A idade mínima de 21 anos.

Estão corretos os itens:

(A) I, II, III e IV.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e IV, apenas.

QUESTÃO 22
De acordo com a Lei 05/91, em seu Art. 134, é proibido ao 
funcionário, EXCETO:

(A) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do chefe imediato

(B) recusar fé a documento público
(C) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto 

da repartição.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a repartições 

públicas em casos de benefícios previdenciários ou 
assistenciais de parentes de primeiro e segundo grau e de 
cônjuge ou companheiro.

(E) receber propina, comissão, presente ou vantagem de 
qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

QUESTÃO 23
A demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO: 

(A) Abandono de cargo.
(B) Recusa injustificada a ser submetido à inspeção médica 

determinada pela autoridade competente.
(C) Improbidade administrativa.
(D) Incompetência pública e conduta escandalosa.
(E)  Insubordinação grave em serviço.
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QUESTÃO 24
Avalie se são distritos do Município de Mangaratiba: 

I. Sede – Mangaratiba.
II. Conceição de Jacareí.
III. Itacuruçá.
IV. Muriqui. 
V. São João Marcos.
VI.  Praia Grande, composto das localidades de Praia Grande e 

Sahy.

Estão corretos:

(A) I, IV, V e VI, apenas.
(B) II, III, IV e VI, apenas.
(C) I, II, III, IV e V, apenas.
(D) II, III, IV e V, apenas.
(E) I, II, III, IV, V e VI.

QUESTÃO 25
A administração pública direta, indireta ou fundacional do 
Município obedece aos seguintes princípios, EXCETO:

(A) da legalidade.
(B) da impessoalidade.
(C) da eficácia.
(D) da moralidade.
(E) da publicidade.

HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL DE 
MANGARATIBA

QUESTÃO 26
“História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e 
Cruéis Comedores de Seres Humanos, Situada no Novo Mundo da 
América, também conhecido pelo nome “Duas Viagens ao Brasil” 
pode ser considerado o primeiro livro escrito sobre a região de 
Mangaratiba. O autor registra sua experiência entre os índios 
tupinambás, que o capturaram em 1554. O relato foi escrito por:

(A) Jean de Léry.
(B) Hans Staden.
(C) Johan Moritz Rugendas.
(D) Johan Baptist von Spix.
(E) Johann Emanuel Pohl.

QUESTÃO 27
“Tudo indica que a história da escravidão em Mangaratiba tenha 
começado no ano de____, quando os índios tamoios presos na 
batalha de Cabo Frio foram trazidos para Marambaia, para 
serem negociados como escravos. Não se sabe ao certo para 
onde foram levados, nem quanto tempo ficaram estabelecidos 
nesse local, só se sabe que essa ilha, desde o início da colonização 
da capitania do Rio de Janeiro, teve seu destino marcado como 
lugar de entreposto do comércio de escravos”.

(Mirian Bondim, texto referência, p.16)

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) 1502.
(B) 1526.
(C) 1575.
(D) 1602.
(E) 1622.

QUESTÃO 28
A vida de Mangaratiba sofreu fortes transformações em meados 
do século XVIII, devido à descoberta do ouro em Minas Gerais, 
ao comando político do marquês de Pombal, em Portugal, e 
ao governo do marquês de Lavradio no Rio de Janeiro. Nessa 
época, medidas reformadoras e modernizadoras mudaram 
profundamente a vida no país. Avalie se tais medidas incluem:

I. a expulsão dos jesuítas de todo o território brasileiro.
II. a transferência da sede política do Vice-Reino para o Rio de 

Janeiro.
III. a abertura de estradas e caminhos para intensificar a 

circulação e o domínio territorial e político na colônia.
IV. o início do ciclo da borracha, com impactos profundos na 

economia da região de Mangaratiba.

Estão corretas:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29
“A Independência do Brasil, em Sete de Setembro de 1822, 
trouxe vida e calor a todo território brasileiro. Mangaratiba, 
apesar de ainda pequena, não podia ficar indiferente ao 
progresso. A localidade foi desenvolvendo o seu comércio a 
passos largos ...”.

(Mirian Bondim, texto referência, p.26)

Avalie se os fatores que alimentaram o desenvolvimento da 
região no período incluem:

I. a exploração do solo propício à agricultura.
II. o pequeno sistema portuário que se desenvolvia com o 

escoamento do café do médio-Paraíba, principalmente em 
São João Marcos. 

III. o intenso comércio de escravos que vinha se desenvolvendo 
na região.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta.
(B) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
(E) as afirmativas I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 30
A região conheceu um período de crise econômica muito 
profunda na segunda metade dos anos 1800, agravada a 
partir da abolição da escravatura, com reflexos na vida política 
e social da vila. Nesse cenário, as seguintes transformações 
foram observadas, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) ocorreu abrupto aumento da população urbana.
(B) o município perdeu sua emancipação política.
(C) um surto de varíola propagou-se na região.
(D) o centro da vila, como toda a freguesia (do atual primeiro 

distrito), ficou anexado ao município de São João Marcos.
(E) a Câmara voltou a ficar devendo o pagamento pelo aluguel 

da casa onde realizava as sessões.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31
Com base no conceito de Clínica Ampliada, é correto afirmar 
que:

(A) Quando uma equipe acredita que um jeito de viver 
é o certo, deve a orientar o usuário a ter um tipo de 
comportamento ou hábito;

(B) Quando a equipe percebe que o usuário não obedeceu às 
suas recomendações, deve responsabilizá-lo pelo fracasso 
do tratamento;

(C) Mudar hábitos de vida é muito fácil, basta compartilhar 
com os usuários experiências positivas de outros usuários;

(D) O processo de “medicalização da vida” faz diminuir a 
autonomia e aumenta a dependência ou a resistência ao 
tratamento, fazendo de uma interminável sucessão de 
consultas, exames e procedimentos o centro da vida;

(E) Todo sofrimento requer uma medicação, a equipe de 
saúde tem que ser capaz de identificar esse sofrimento de 
forma correta para indicar a medicação adequada.

QUESTÃO 32
Analise as afirmativas abaixo em relação à Clínica Ampliada:

I. A proposta da Clínica Ampliada busca se constituir numa 
ferramenta de articulação e inclusão dos diferentes 
enfoques e disciplinas.

II. A Clínica Ampliada reconhece que, em um dado momento 
e situação singular, pode existir uma predominância, uma 
escolha, ou a emergência de um enfoque ou de um tema, 
sem que isso signifique a negação de outros enfoques e 
possibilidades de ação.

III. A Clínica Ampliada tem como desafio lidar com o usuário 
como sujeito do processo terapêutico, o compartilhamento 
com os usuários dos diagnósticos e condutas em saúde, 
tanto individual quanto coletivamente é fundamental.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa II está correta.
(C) somente as afirmativas I e III estão corretas.
(D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 33
Analise as afirmativas abaixo em relação às Equipes de 
Referência e Apoio Matricial:

I- Surgiram como arranjo de organização e de gestão 
dos serviços de saúde como forma de superar a 
racionalidade gerencial tradicionalmente verticalizada, 
compartimentalizada e produtora de processo de trabalho 
fragmentado e alienante para o trabalhador;

II- As equipes transdisciplinares devem ter algum poder de 
decisão na organização, principalmente no que diz respeito 
ao processo de trabalho da equipe;

III- O atendimento conjunto consiste em realizar uma 
intervenção tendo como sujeito de ação o profissional 
de saúde, que precisa se capacitar para aprender com o 
apoiador o processo de trabalho. A intenção é possibilitar 
a transmissão de saber para o profissional de saúde.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa III está correta.
(C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
(D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 34
Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos 
princípios fundamentais do Código de Ética Médica:

(A) A Medicina pode ser exercida como comércio.
(B) O médico exercerá sua profissão com autonomia, sendo 

obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de 
sua consciência ou a quem não deseje.

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

(D) O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos 
serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em 
relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação 
referente à saúde.

(E) O médico pode renunciar à sua liberdade profissional, e 
pode permitir quaisquer restrições ou imposições que 
possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.
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QUESTÃO 35
Analise as afirmativas abaixo em relação à responsabilidade 
profissional do médico de acordo com o capítulo III Código de 
Ética Médica:

I- O médico pode deixar de atender em setores de urgência 
e emergência, quando for respaldado por decisão 
majoritária da categoria;

II- O médico pode assumir responsabilidade por ato médico 
que não praticou ou do qual não participou;

III- A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode 
ser presumida.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa III está correta.
(C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
(D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 36
Analise as afirmativas abaixo em relação aos direitos humanos 
de acordo com o capítulo IV do Código de Ética Médica:

I- O médico deve garantir ao paciente o exercício do direito 
de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar;

II- O médico deve respeitar a vontade de qualquer pessoa, 
considerada capaz física e mentalmente, em greve de 
fome, devendo cientificá-la das prováveis complicações 
do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de 
morte, tratá-la;

III- O médico pode participar, direta ou indiretamente, da 
execução de pena de morte.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa II está correta.
(C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
(D) somente as afirmativas I e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 37
O termo oligúria aplica-se quando o débito urinário em 24 
horas é menor que:

(A) 100 ml
(B) 200 ml
(C) 300 ml
(D) 400 ml 
(E) 500 ml

QUESTÃO 38
A classe de antibiótico de escolha para o tratamento da 
coqueluche é:

(A) Cefalosporina.
(B) Macrolídeo.
(C) Cetolídio.
(D) Quinolona.
(E) Penicilina.

QUESTÃO 39
A seguinte característica indica a maior chance de infarto 
agudo do miocárdio:

(A) irradiação para ambos os braços ou ombros.
(B) descrita como pressão.
(C) localização inframamária.
(D) descrita como aguda.
(E) associada a náuseas e vômitos.

QUESTÃO 40
Analise as afirmativas abaixo em relação à sinusite aguda:

I. A maioria dos pacientes com diagnóstico clínico de sinusite 
aguda melhora sem uso de antibióticos;

II. O uso de corticoide oral é necessário na maioria dos casos 
de sinusite aguda;

III. Para confirmação do diagnóstico de sinusite aguda é 
necessário a realização da radiografia dos seios paranasais.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente a afirmativa II está correta.
(C) somente as afirmativas I e II estão corretas.
(D) somente as afirmativas I e III estão corretas.
(E) todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 41
Em um paciente com lesão do nervo ulnar na altura do cotovelo, 
o movimento comprometido do polegar homolateral é de: 

(A) adução.
(B) abdução.
(C) oponência.
(D) flexão.
(E) extensão.

QUESTÃO 42
O hemangioblastoma do cerebelo costuma estar associado com:

(A) leucopenia.
(B) policitemia.
(C) neutropenia.
(D) agranulocitopenia.
(E) eosinofilia.
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QUESTÃO 43
Em um paciente com o diagnóstico de trocleite, a dor periorbital 
(ou ocular) geralmente:

(A) é bilateral.
(B) exacerba no desvio dos olhos para cima.
(C) exacerba no desvio dos olhos para baixo.
(D) exacerba no desvio dos olhos para os lados.
(E) a dor não se exacerba com o desvio ocular.

QUESTÃO 44
O leminisco lateral está relacionado com a sensibilidade:

(A) proprioceptiva.
(B) olfativa.
(C) auditiva.
(D) visual. 
(E) gustativa.

QUESTÃO 45
A causa traumática mais comum de lesão do XI nervo cranial é:

(A) biópsia de linfonodo.
(B) ferimento por projetil de arma de fogo.
(C) parotidectomia.
(D) acesso à veia jugular interna.
(E) queda de motocicleta.

QUESTÃO 46
A situação clínica mais provável num infarto lacunar é:

(A) apraxia.
(B) afasia.
(C) agnosia.
(D) discalculia.
(E) disartria.

QUESTÃO 47
O tipo de tumor cerebral cujo laudo histopatológico denuncia 
células com aspecto de “ovo frito” é:

(A) ependimoma.
(B) glioblastoma grau IV.
(C) meningeoma.
(D) oligodendroglioma.
(E) estesioneuroblastoma.

QUESTÃO 48
Após recuperar a consciência devido a um trauma craniano 
fechado o paciente apresentou: linguagem não fluente, 
compreensão e repetição prejudicadas e não consegue 
denominar objetos. O  tipo de afasia mais provável é:

(A) motora.
(B) global.
(C) transcortical sensorial.
(D) transcortical motora.
(E) anômica.

QUESTÃO 49
A região anatômica na qual a hemorragia intracerebral 
hipertensiva ocorre mais frequentemente é:

(A) putamen. 
(B) cápsula interna.
(C) núcleo caudato.
(D) coroa radiada.
(E) III ventrículo.

QUESTÃO 50
No que se refere às cefaleias, assinale a opção que apresenta 
apenas estruturas insensíveis a dor.

(A) artérias extra craniais, periósteo cranial e músculos.
(B) parênquima cerebral, epêndima e plexo coroide.
(C) artéria carótida interna intracranial, dura mater da base e 

cavidade nasal.
(D) periósteo cranial, parte das meninges e seios venosos.
(E) nervos craniais motores, seios venosos e periósteo.

QUESTÃO 51
Assinale a opção a seguir que preenche os critérios para o 
nistagmo de origem periférica.

(A) muda o sentido de acordo com o olhar, abole com a 
fixação, aumenta a velocidade no olhar dirigido para a fase 
rápida.

(B) abole com a fixação, é sempre pendular, acentua com o 
olhar voltado para o lado da fase lenta.

(C) abole sem a fixação visual, acentua na convergência, muda 
o sentido da fase rápida dependendo do sentido do olhar.

(D) provoca oscilopsia, pode ser tanto horizontal quanto 
vertical, abole na ausência de fixação visual.

(E) não muda de direção independente do sentido do olhar, 
abole com a fixação, aumenta a velocidade no olhar 
voltado para a fase rápida. 
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QUESTÃO 52
O seguinte local é o mais provável da lesão isquêmica em 
um paciente com paralisia completa do III nervo cranial e 
hemiparesia contralateral:

(A) pedúnculo cerebelar.
(B) mesencéfalo.
(C) ponte.
(D) bulbo.
(E) núcleo do III nervo craniano.

QUESTÃO 53
A meralgia parestésica ocorre devido ao comprometimento do 
nervo:

(A) fibular comunicante.
(B) ulnar.
(C) genito crural.
(D) cutâneo femoral lateral.
(E) radial.

QUESTÃO 54
Em relação à demência com corpos de Lewy, é correto afirmar 
que:

(A) parkinsonismo leve antecede o comprometimento 
cognitivo em pelo menos dois anos.

(B) o transtorno comportamental do sono REM é infrequente.
(C) neurolépticos típicos podem ser empregados com 

segurança no controle das alucinações visuais.
(D) um dos primeiros sintomas costuma ser cefaleia resistente 

ao tratamento medicamentoso.
(E) alucinações visuais estruturadas são frequentes.

QUESTÃO 55
Mulher de 50 anos, hipertensa, dá entrada no hospital após 
ter sido encontrada em sua casa, caída no chão, e sem se 
comunicar. Ao exame: coma, pupilas puntiformes, respiração 
estertorosa, teste calórico normal. A topografia mais provável 
da lesão é:

(A) diencéfalo.
(B) mesencéfalo.
(C) ponte.
(D) bulbo.
(E) tálamo.

QUESTÃO 56
O mecanismo de ação das selegilina e rasagilina no tratamento 
da doença de Parkinson é: 

(A) inibição de recaptação da serotonina.
(B) inibição da mono-amino-oxidase B.
(C) inibição da catecol-O-metil-transferase.
(D) agonista dopaminérgico.
(E) antagonista noradrenérgico.

QUESTÃO 57
Observamos o “sinal do aplauso” em:

(A) atrofia de múltiplos sistemas.
(B) intoxicação por manganês.
(C) paralisia supra nuclear progressiva.
(D) parkinsonismo juvenil.
(E) síndrome de Shy-Drager.

QUESTÃO 58
A seguinte doença acomete o sistema nervoso central (SNC), é 
considerada rara, inflamatória, desmielinizante, monofásica e 
auto limitada. 

(A) encefalomielite disseminada aguda.
(B) neurocisticercose. 
(C) neurosarcoidose.
(D) linfangiomatose linfocítica do SNC.
(E) neurosífilis.

QUESTÃO 59
No exame de ressonância magnética do encéfalo, o “Sinal do 
Panda” costuma estar associado com:

(A) doença de Alzheimer.
(B) infarto isquêmico do núcleo caudado.
(C) doença de Wilson.
(D) mutação do gene que codifica a enzima PANK2.
(E) glioma do corpo caloso.

QUESTÃO 60
Adulto jovem com períodos prolongados e recorrentes de sono, 
hipersexualidade, hiperfagia, alucinações e comprometimento 
da memória. Tal conjunto de sintomas está relacionado com:

(A) síndrome de Landau-Kleffner.
(B) narcolepsia.
(C) hipersonia idiopática.
(D) síndrome de Kleine-Levin.
(E) glioma do esplênio do corpo caloso. 


