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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno contém 40 (quarenta ) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, 

E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou  defeitos, solicite 

providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena 

de invalidez do documento. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos 

eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem 

plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 01:00 (uma hora)  do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente 

será permitida depois de transcorrido 01:00 do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões 

e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados 

acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento 

do Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

 

MEDICO AMBULATORIAL E PSF 



Português 

 

1) Assinale a alternativa que contenha o uso correto do hífen em todas as palavras. 

a) anti-horário, hiper-humano, super-homem. 

b) ultrahumano, mini-hotel, auto-estima. 

c) anticárie, ante-ontem, pós-eleição. 

d) autorrespeito, ultra-som, superhomem. 

e) casa-geminada, mini-hotel, anti-cárie. 

 

2) “É cada um dos sons da fala. É a menor unidade fônica distintiva da palavra” 

O conceito acima refere-se ao/à: 

a) Grafema. 

b) Fonema. 

c) Dígrafo. 

d) Sinônimo. 

e) Antônimo. 

 

3) Dígrafo é: 

a) podem ser crescentes e decrescentes. 

b) provem do grego e significa fusão, junção.  

c) quando temos duas letras representando um só fonema. 

d) são palavras parecidas na grafia. 

e) é um conjunto de letras que representam os sons de uma língua. 

 

4) Substantivo é: 

a) aquele que dá ideia de lugar. 

b) é a palavra que dá ideia de número ou de ordem numérica.  

c) são empregados para indicar a ordem de reis, imperadores, papas, competições, etc. 

d) podem ser vogais, consoantes e semivogais. 

e) o nome de tudo o que existe ou que imaginamos existir. Podem ser comum ou próprios. 

 

5) Numeral é palavra que dá ideia de número ou de ordem numérica. Sendo assim, 

enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.  

(1) Cardinal      (  ) quando indica multiplicação. 

(2) Ordinal      (  ) quando indica quantidade certa. 

(3) Multiplicativo     (  ) quando indica divisão ou fração. 

(4) Fracionário     (  ) quando indica ordem ou posição 

de um ser        ocupado numa série. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

a) 3, 4, 1, 2. 

b) 2, 1, 4, 3. 



c) 1, 3, 4, 2. 

d) 3, 1, 4, 2. 

e) 3, 2, 4, 1. 

 

 

 

Matemática 
 

6) De um porto, parte um cruzeiro para Ilha Bela a cada 3 dias, outro cruzeiro para Búzios 

a cada 4 dias e outro cruzeiro para Natal a cada 5 dias. Se hoje sairão os três cruzeiros um 

para cada cidade, quantos dias irão demorar até saírem juntos novamente? 

(a) 12 dias. (b) 60 dias. (c) 48 dias. (d) 90 dias. (e) 35 dias. 

7) Em uma indústria, a produção de peças automotivas é baseada no número de máquinas 

e quantidade de horas trabalhada. Supondo que em uma indústria tenha 3 máquinas 

idênticas que operam 12 horas por dia e que apresente uma produção de 12528 peças. Se 

a indústria pretende adquirir mais duas dessas máquinas e trabalhar 10 horas por dia de 

quanto será a produção? 

(a) 17400 peças. (b) 14384 peças. (c) 15628 peças. (d) 16748 peças. 

(e) Nenhuma das respostas anteriores. 

8) Em uma sala de aula há 48 cadeiras 1/6 nunca são ocupadas. Quando todos os alunos 

estão na sala as meninas são 3/5. Qual a porcentagem de meninos que frequenta essa sala 

de aula? 

(a) 16%. (b) 28%. (c) 40%. (d) 43%. (e) 48%. 

9) Em um pote de balas, há balas de cereja e hortelã. Sabe-se que a razão entre as balas 

de cereja e de hortelã é de 5/4. Se P é a quantidade total de balas que tem no pote (balas 

de cereja mais balas de hortelã). Uma possível quantidade P no pote pode ser: 

(a) 35  (b) 36  (c) 37  (d) 38  (e) 40 

10) Para montar o açaí, os clientes podem optar da seguinte maneira: 

 Um sabor entre: Açaí puro, Açaí com Pitaia ou Açaí com Cupuaçu.  

 Um tamanho entre: pequeno, médio e grande. 

 Duas coberturas entre: Leite condessado, leite ninho, morango, banana, morango, 

granola e nutella. Sem possibilidade de repetir a cobertura. 

Quantas possibilidades diferentes de Açaí podem ser montadas 

(a) 30.  (b) 45.  (c) 95.  (d) 189.(e) Nenhuma das respostas 

anteriores. 



 

Informática Básica 

 

11) _______________ é a parte FÍSICA do computador, todos os elementos materiais 

que o compõem, a parte “palpável”, ou seja, é toda parte que conseguimos identificar e 

tocar. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) Software. 

b) Hardware. 

c) Word. 

d) Jogos. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

12) São exemplos de Hardware: 

I. Monitor 

II. Mouse 

III. Teclado. 

IV. Fone de ouvido. 

V. Impressora. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

13) São exemplos de Software: 

I. Windows. 

II. Word. 

III. Excel. 

IV. Photoshop. 

V. Jogos. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Para imprimir um texto posso usar o atalho: 

a) Ctrl P. b) Ctrl B. c) Ctrl I. d) Ctrl L. e) Ctrl O. 



 

15) De acordo com o Mouse, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) Normalmente possui dois botões; 

(  ) O botão esquerdo, sendo o botão principal; 

(  ) O botão direito também é chamado de botão auxiliar; 

(  ) Possui roda deslizante, chamada Scroll. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) F, V, V, V. 

b) V, F, V, V. 

c) V, V, V, V. 

d) V, V, F, V. 

e) V, V, V, F. 

 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

16) De acordo com a História do Município de Irati, assinale “V” para verdadeiro e “F” 

para falso. 

(  ) A história do município de Irati começa na sua pré-colonização. Os indígenas da tribo 

Guarani habitavam esse território em grupos. Viviam em cabanas construídas com 

esteiras de taquaras inteiras, preenchidas com barro, cinza e água. A sobrevivência 

consistia da caça e da pesca, com flechas e arcos. Eles viviam com base na tradição e na 

cultura do convívio harmônico com o meio ambiente. 

(  ) Conforme o relato de um dos primeiros colonizadores de Irati, Antônio Vedana 

Sobrinho, no ano de 1944, os pioneiros do Rio Grande do Sul João Beux (tio), João Beux 

Sobrinho, Guilherme Hack e José Kielink, donos da área, entraram na mata virgem, 

abrindo piques de foice e facão, na presença do engenheiro agrimensor Carlos Prause, 

para traçar as terras.  

(  ) O território foi dividido em colônias de 24 hectares. Outra parte da área do município 

de Irati, onde abrange as atuais Comunidades de Jacutinga, Sete de Setembro e Vila Flor, 

foi adquirida por André Marafon.4w23w4q1 

(  ) O território iratiense integrava o Distrito de Campo Erê, município de Chapecó. 

(  ) No ano de 1944, o casal Carlos e Heldi Ianer migraram para Barra Grande, o primeiro 

nome dado a Irati, a pedido do empresário João Beux. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) F, V, F, V, V. b) V, V, F, V, F. c) V, V, V, F, F. d) F, F, V, V, V. 

e) V, V, V, V, V. 

 



17) Leia atentamente os itens sobre a História do município de Irati: 

 

I. Dentre as primeiras famílias a colonizar Irati foram: João Hunjas e Ermínia Krans 

Hunjas, Rolando Rieder, Guerino Vedana e Vergínia Cason Vedana. 

II. No ano de 1947, foi instalado o primeiro moinho hidráulico pela família de Catarina 

Dal Santo na localidade de Barra Grande.  

III. Os primeiros comerciantes de Irati com bodegas e armazéns foram: Santo Garrafetti, 

Carlos Ianer e Paulo Beckhauser. 

IV. A energia elétrica chegou, na área urbana, no início da década de 70.  

V. O primeiro posto dos Correios foi implantado em 1971 e a primeira linha telefônica 

foi instalada em 1985. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente os itens I e II estão corretos. 

b) Somente os itens II e III estão corretos. 

c) Somente os itens III e IV estão corretos. 

d) Somente os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

Responda as questões de 03 a 05 de acordo com a Lei Orgânica do Município de Irati. 

 

18) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

De acordo com o Art. _____. O Município de Irati, entidade integrante da Federação 

Brasileira, é pessoa Jurídica de direito público interno, com autonomia política, 

administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica.  

Marque a alternativa correta. 

a) 1º.  b) 2º.  c) 3º.  d) 4º.  e) 5º. 

 

19) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) Art. 2º. O Município de Irati poderá firmar convênios ou consórcios com a União, 

Estados ou Municípios para a execução de lei, funções públicas, serviço ou decisão. 

(  ) Art. 4º. São assegurados, na sua ação nominativa e no âmbito de jurisdição do 

Município, a observância e o exercício dos princípios da liberdade, legalidade, igualdade 

e justa distribuição dos benefícios e encargos Públicos.  

(  ) Art. 5º. Os direitos e as garantias expressos nesta Lei Orgânica não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal e por ela 

própria.  

(  ) Art. 6º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, 

ou diretamente.  

Assinale a alternativa correta. 

a) V, V, V, F.  b) V, V, V, V.  c) V, F, V, V.  d) F, V, V, V. 

e) V, V, F, V. 

 

 



20) De acordo com o Art. 8º. São símbolos do Município de Irati:  

I. o Brasão, 

II. a Bandeira,  

III. o Hino e outros estabelecidos em lei municipal aprovada por dois terços dos 

Vereadores.  

Assinale a alternativa correta. 

a) Apena o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Conhecimentos Específicos 

21) O manejo das infecções sexualmente transmissíveis (IST) parte da premissa do 

conhecimento sobre a frequência dos agentes etiológicos e das diferentes manifestações 

clínicas.  

Sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST), é incorreto afirmar que: 

A) O Cancroide raramente, apresenta-se sob a forma de lesão extragenital ou doença 

sistêmica. 

B) A sífilis é dividida em estágios que orientam o tratamento e monitoramento: Sífilis 

recente (primária, secundária e latente recente) e Sífilis tardia (latente tardia e terciária). 

C) A Donovanose é uma IST crônica progressiva. A lesão da doença é única, ocorre 

adenite e pseudobubões (granulações subcutâneas) na região inguinal. 

D) As cervicites são frequentemente assintomáticas (em torno de 70% a 80%). Nos casos 

sintomáticos, as principais queixas são corrimento vaginal, sangramento intermenstrual 

ou pós-coito, dispareunia, disúria, polaciúria e dor pélvica crônica. 

E) A manifestação clínica mais comum no Linfogranuloma venéreo é a linfadenopatia 

inguinal e/ou femoral, já que esses sorotipos são altamente invasivos aos tecidos 

linfáticos. 

 

22) Excluído o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o tipo de câncer mais 

frequente nas mulheres das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. O 

câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do 

total de casos da doença. (INCA) 

Sobre o câncer de mama, é incorreto afirmar que: 

A) O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra 

(estadiamento) e do tipo do tumor. Pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, 

hormonioterapia e terapia biológica (terapia alvo). 

B) Alguns fatores comportamentais ajudam a diminuir o risco de câncer de mama. A 

amamentação protege do câncer de mama tanto na pré- quanto na pós-menopausa.  

C) A menarca tardia e a menopausa precoce são fatores de risco para desenvolvimento da 

doença. 

D) A mamografia diagnóstica não apresenta uma boa sensibilidade em mulheres jovens, 

pois nessa idade as mamas são mais densas, e o exame apresenta muitos resultados 

incorretos. 



E) Os principais sítios de metástases do câncer de mama são ossos, pulmões e pleura, 

fígado, e com menor frequência cérebro, ovário e pele. 

 

23) A Tuberculose (TB), antiga enfermidade descrita como tísica, foi conhecida, no 

século XIX, 

como peste branca, ao dizimar centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. A partir 

da metade do século XX, houve acentuada redução da incidência e da mortalidade 

relacionadas à TB, já observada àquela ocasião em países desenvolvidos, sobretudo pela 

melhoria das condições de vida das populações (SAAVACOOL , 1986). 

Em relação à Tuberculose (TB), é incorreto afirmar que: 

A) O bacilo é sensível à luz solar, e a circulação de ar possibilita a dispersão de partículas 

infectantes. Com isso, ambientes ventilados e com luz natural direta diminuem o risco de 

transmissão. 

B)A infecção prévia pelo M. tuberculosis não evita o adoecimento, ou seja, o adoecimento 

não 

confere imunidade e recidivas podem ocorrer. 

C) As principais funções do exame radiológico em pacientes com baciloscopia positiva 

são excluir outra doença pulmonar associada e avaliar a extensão do acometimento e sua 

evolução radiológica, sobretudo nos pacientes que não respondem ao tratamento 

antituberculose. 

D) É frequente a associação da tuberculose extrapulmonar à pulmonar (tuberculose 

mista). Por isso, todo caso extrapulmonar também deve ser investigado para tuberculose 

pulmonar. 

E) O aparecimento de poucos bacilos no exame direto do escarro, nas proximidades do 

5º ou 6º mês do tratamento, de forma isolada, significa a falência do tratamento. 

  

24) A Hanseníase continua sendo uma doença bastante prevalente, apesar do crescente 

aumento de pesquisas desenvolvidas nos últimos anos. A meta de eliminação como 

problema de saúde pública contribuiu para grande avanço na oferta de tratamento 

curativo, com aumento do acesso aos serviços de saúde, por meio da descentralização das 

ações de controle para serviços básicos de saúde. 

Sobre a Hanseníase, é incorreto afirmar que: 

 

A) O diagnóstico de hanseníase não deve ser baseado apenas na história de evolução da 

lesão, epidemiologia e no exame físico. Obrigatoriamente são necessários exames 

subsidiários (baciloscopia e biópsia de pele) para o diagnóstico conclusivo da doença. 

B) Alguns pacientes não apresentam lesões facilmente visíveis na pele, e podem ter lesões 

apenas nos nervos (hanseníase primariamente neural), ou as lesões podem se tornar 

visíveis somente após iniciado o tratamento. 

C) É imprescindível avaliar a integridade da função neural no momento do diagnóstico, 

na ocorrência de estados reacionais e na alta por cura (término da poliquimioterapia). 

D) O manejo dos estados reacionais é geralmente ambulatorial e deve ser prescrito e 

supervisionado por médico. 

E) A susceptibilidade ao M. leprae possui influência genética. Assim, familiares de 

pessoas com hanseníase possuem maior chance de adoecer. 

 

25) A ação na Atenção Básica, principal porta de entrada do sistema de saúde, inicia-se 

com o ato de acolher, escutar e oferecer resposta resolutiva para a maioria dos problemas 

de saúde da população, minorando danos e sofrimentos e responsabilizando-se pela 



efetividade do cuidado, ainda que este seja ofertado em outros pontos de atenção da rede, 

garantindo sua integralidade (BRASIL, 2011). 

Analise as afirmativas abaixo relacionadas à Atenção Básica: 

I- A atenção básica deve atuar como o centro de comunicação entre os diversos pontos de 

atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos 

através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com objetivo de produzir a gestão 

compartilhada da atenção integral. 

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, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. 

III- A Política Nacional de Atenção Básica não considera os termos Atenção Básica - AB 

e Atenção Primária à Saúde – APS como termos equivalentes. 

São corretas as afirmativas: 

A) Apenas I. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

26) Os Inibidores da enzima conversora da angiotensina são utilizados no tratamento da 

Hipertensão Arterial Sistêmica. 

Sobre esta classe de medicamentos, é incorreto afirmar que: 

A) São anti-hipertensivos eficazes que têm como ação principal a inibição da enzima 

conversora de angiotensina I, impedindo a transformação de angiotensina I em 

angiotensina II, de ação vasoconstritora. 

B) São medicações comprovadamente úteis em muitas outras afecções cardiovasculares, 

como em Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, anti-remodelamento 

cardíaco pós-infarto, além de possíveis propriedades antiateroscleróticas. 

C) Habitualmente bem tolerados pela maioria dos pacientes hipertensos, a tosse seca é 

seu principal efeito colateral. 

D) Um fenômeno passageiro observado quando do seu uso inicial em pacientes com 

insuficiência renal éa elevação de ureia e creatinina séricas, habitualmente de pequena 

monta e reversível. 

E) Podem provocar hipopotassemia em pacientes com insuficiência renal, 

particularmente diabéticos. 

 

27) Não há dados consistentes sobre a incidência de varicela no Brasil, uma vez que 

somente os casos graves internados e óbitos são de notificação compulsória. Entretanto, 

a estimativa é de cerca de 3 milhões de casos ao ano. (Ministério da Saúde, 2017) 

Sobre a Varicela, é incorreto afirmar que: 

A) A infecção confere imunidade permanente, embora, raramente, possa ocorrer um 

segundo episódio de varicela. Infecções subclínicas são raras. 

B) A transmissão da doença ocorre de pessoa a pessoa, por meio de contato direto ou de 

secreções respiratórias (disseminação aérea de partículas virais/aerossóis) e, raramente, 

através de contato com lesões de pele. 

C) A principal característica clínica é o polimorfismo das lesões cutâneas, que se 

apresentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de prurido. 

D) Em crianças, geralmente é benigna e autolimitada. Em adolescentes e adultos, em 

geral, o quadro clínico é menos exuberante. 



E) Para pessoas sem risco de agravamento da varicela, o tratamento deve ser sintomático. 

O tratamento específico da varicela é realizado por meio da administração do antiviral 

aciclovir, que é indicado para pessoas com risco de agravamento. 

 

28) No Brasil, observa-se um declínio do número de casos de tétano acidental. Na década 

de 1990, foram registrados em média mais de 1.000 casos por ano, caindo em média para 

460 casos por ano na década de 2000. (Ministério da Saúde, 2017) 

São princípios básicos do tratamento do Tétano, exceto: 

A) Manter o paciente acordado para preservar a lucidez. 

B) Antibioticoterapia. 

C) Neutralização da toxina tetânica. 

D) Debridamento do foco infeccioso para eliminação do C. tetani. 

E) Medidas gerais de suporte. 

 

29) Apenas as formas paralíticas da Poliomielite possuem características clínicas típicas, 

que permitem sugerir o diagnóstico de poliomielite. 

São características clínicas da forma paralítica da Poliomielite, exceto; 

A) Flacidez muscular, com diminuição ou abolição de reflexos profundos na área 

paralisada. 

B) Simetria da paralisia, acometendo, sobretudo, a musculatura dos membros, com mais 

freqüência os inferiores. 

C) Instalação súbita da deficiência motora, acompanhada de febre. 

D) Sensibilidade preservada. 

E) Persistência de alguma paralisia residual (seqüela), após 60 dias do início da doença. 

 

30) Na Doença Meningocócica, a quimioprofilaxia, embora não assegure efeito protetor 

absoluto e prolongado, tem sido adotada como uma medida eficaz na prevenção de casos 

secundários. 

Preferencialmente, recomenda-se o uso do seguinte antibiótico como profilaxia: 

 

A) Rifampicina. 

B) Amoxicilina. 

C) Vancomicina. 

D) Levofloxacino. 

E) Azitromicina. 

 

31) Um paciente com diarréia há 2 semanas, com fezes claras e gordurosas e abdômen 

distendido, provavelmente encontra-se contaminado com o seguinte agente etiológico: 

A) Entamoeba histolytica. 

B) Giardia lamblia. 

C) Balantidium coli. 

D) Rotavírus do grupo A. 

E) Staphylococcus aureus. 

 

32) As Doenças Respiratórias Crônicas representam um dos maiores problemas de saúde 

mundialmente. Centenas de milhões de pessoas de todas as idades sofrem dessas doenças 

e de alergias respiratórias em todos os países do mundo e mais de 500 milhões delas 

vivem em países em desenvolvimento. (Ministério d Saúde, 2010) 

Em relação aos sintomas das doenças respiratórias crônicas, é incorreto afirmar que: 



A) A sibilância é secundária a processos obstrutivos brônquicos, sejam intrínsecos 

(carcinoma brônquico, corpos estranhos, enfermidades que levam à instalação de 

secreção-inflamação-edema, como é o caso da asma), sejam compressivos extrínsecos 

(adenomegalias, tumores etc.). 

B) A dispneia aguda ou de instalação em curto espaço de tempo é característica da DPOC, 

tumores centrais do trato respiratório, estenose traqueal, doenças do interstício pulmonar 

e fibrose pleural, além da insuficiência cardíaca. 

C) A hemoptise pode ser secundária à tuberculose e qualquer das afecções que levam à 

bronquite, pneumonia e especialmente a bronquiectasias, entre elas as imunodeficiências, 

sequelas infecciosas prévias e fibrose cística. 

D) A expectoração excessiva pela manhã pode estar associada a bronquiectasias, 

bronquite crônica infectada e abscessos pulmonares. 

E) A história de tosse crônica exige não apenas a investigação dos outros sinais e sintomas 

respiratórios, como também dos sintomas digestivos, entre eles, a “queimação” 

retroesternal, que pode sugerir refluxo gastroesofágico. 

 

33) Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à Escabiose: 

I- O prurido é intenso e, caracteristicamente, maior durante a noite, por ser o período de 

reprodução e deposição de ovos. 

II- Em pacientes imunocomprometidos, as lesões formam crostas espessas ou dermatite 

generalizada, com intensa descamação. Essa forma também pode ocorrer em idosos, nos 

quais o prurido é menor ou não existe. 

III- A vigilância epidemiológica tem o objetivo de manter a doença sob controle, evitando 

surtos, sendo por isso uma doença de notificação compulsória. 

IV- O tratamento tópico deve ser aplicado do pescoço aos pés, com atenção à região 

interdigital e extremidades subungueais. O uso após banho quente pode aumentar a 

absorção, podendo causar dermatite de contato, assim como o uso repetido e 

desnecessário pode irritar a pele. 

São corretas as afirmativas: 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

34) O tratamento dos casos leves de Doença de Chagas, sem complicações, e das formas 

indeterminadas pode ser feito em unidade ambulatorial (unidade básica de saúde, unidade 

de saúde da família, centros de saúde), por médico generalista que conheça as 

particularidades do medicamento e da doença de Chagas. 

Para o tratamento da Doença de Chagas o fármaco padrão utilizado como primeira 

escolha é: 

A) Clofazimina. 

B) Benznidazol. 

C) Praziquantel. 

D) Estreptomicina. 

E) Metronidazol. 

 

35) A atual política brasileira, delineada para o enfrentamento da epidemia da hepatite C 

no Brasil e proposta no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas”, do Ministério da 



Saúde (2018), seguramente confere ao nosso país destacado papel na luta pela eliminação 

dessa doença em todo o mundo. 

Sobre a Hepatite C, é incorreto afirmar que: 

A) A transmissão sexual do vírus da Hepatite C é pouco eficiente e ocorre, sobretudo, em 

indivíduos com múltiplos parceiros e práticas sexuais de risco, sem uso de preservativo. 

B) É recomendado que o diagnóstico laboratorial da hepatite C seja realizado com, pelo 

menos, dois testes. 

C) De modo geral, a hepatite C aguda apresenta evolução subclínica. A maioria dos casos 

têm apresentação assintomática e anictérica, o que dificulta o diagnóstico. 

D) A cura da hepatite C após o uso de medicamentos ou mesmo após soroconversão 

espontânea conferem imunidade. Desta forma, através de outras exposições ao vírus da 

hepatite C a reinfecção por este vírus não é possível. 

E) A hepatite crônica pelo vírus da hepatite C é uma doença de caráter insidioso, 

caracterizando-se por um processo inflamatório persistente. Na ausência de tratamento, 

ocorre cronificação em 60% a 85% dos casos .  

 

36) A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) constitui uma das mais importantes 

complicações das IST e um sério problema de saúde pública, sendo comum em mulheres 

jovens com atividade sexual desprotegida. (Ministério da Saúde, 2019) 

Sobre a DIP, é incorreto afirmar que: 

A) A ultrassonografia transvaginal e pélvica é um método acessível e não invasivo no 

diagnóstico de complicações relacionadas à DIP, como abscesso tubo-ovariano, cistos 

ovarianos e torção de ovário  

B) O tratamento ambulatorial aplica-se a mulheres que apresentam quadro clínico leve e 

exame abdominal e ginecológico sem sinais de pelviperitonite. 

C) A presença de gravidez é indicativa de tratamento hospitalar da DIP. 

D) Recomenda-se o tratamento empírico para DIP com quinolonas. 

E) A melhora clínica das pacientes com DIP deverá acontecer nos três primeiros dias após 

o início do tratamento antimicrobiano. A cura é baseada no desaparecimento dos sinais e 

sintomas. 

 

37) Em cerca de um terço dos pacientes a  Pancreatite pode evoluir com complicações 

locais ou sistêmicas que podem originar graves disfunções orgânicas levando a longos 

períodos de internação e mortalidade não desprezível. (Rocha ET AL., 2018)  

Sobre a Pancreatite, é incorreto afirmar que: 

A) A litíase biliar e o uso de álcool são duas das principais etiologias. 

B) A gravidade pode ser indicada pela presença de falência orgânica, sendo maior quanto 

mais órgãos acometidos. 

C) O diagnóstico de pancreatite aguda inicialmente é suspeitado pelo quadro clínico, 

devendo ser confirmado através de exames laboratoriais. Uma elevação das enzimas 

pancreáticas (amilase e lipase) acima de três vezes o valor de referência juntamente com 

um quadro clínico sugestivo, confirma o diagnóstico. 

D) A Tomografia Computadorizada com contraste (TC) é um importante método na 

avaliação da gravidade da pancreatite aguda. Esse método de imagem avalia a presença e 

extensão da necrose pancreática, que se correlaciona bem com a morbidade e mortalidade 

da doença 

E) Recomenda-se o uso de antibióticos profiláticos até mesmo nos quadro leves com o 

objetivo de evitar a progressão da doença.  

  



38) Conforme as disposições da Lei 8080/90 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é 

correto afirmar que: 

A) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

caráter complementar. 

B) Caberá aos Municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena.  

C) A Saúde do trabalhador está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

D) A União, os Estados e Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em 

conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

E) Os Conselhos de Saúde 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). 

 

39) Em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, analise as 

afirmativas abaixo e marque Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

(   ) O potássio é o principal cátion intracelular que regula a excitabilidade neuromuscular 

e a contratilidade muscular. A regulagem do potássio está a cargo, principalmente, dos 

rins. Quando a aldosterona aumenta, a urina elimina maior quantidade de potássio e o 

nível de potássio no sangue pode diminuir. 

(   ) Fraqueza muscular, queda da pressão sanguínea, sedação e estado de confusão mental 

são sinais e sintomas encontrados na  hipermagnesemia. 

(   ) Na acidose aguda ocorre uma sobrecarga respiratória e anorexia, náuseas, vômitos e 

alterações neurológicas podem estar presentes. 

A sequência correta é: 

 

A) V   V   V. 

B) F   V   F. 

C) V   F   V. 

D) F   F   V. 

E) V   V   F. 

 

40) A carência de vitaminas no organismo humano é responsável pelo aparecimento de 

algumas doenças. 

A vitamina que possui um papel muito importante na visão, no crescimento, 

desenvolvimento, manutenção da pele e imunidade é: 

A) K.  B) C.  C) D.  D) A.  E) B12. 

 

 

 

 

 


