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       MÉDICO CLÍNICO GERAL (ESF)  
Código da Prova  

S04 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre.”(Leonardo 
da Vinci) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E. 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.  
O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá se retirar levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 

De volta pra casa 

 

Nos aeroportos, o cenário já me parecera realidade 
paralela de ficção científica. Estaria eu personagem de um 
filme ou de um livro? Todo mundo de máscara, alguns de 
luvas. Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter 
espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento 
total. 

Primeiro, paraliso-me concentrando apenas em estar ali, 
me dou uns momentos para sentir que estou em casa. Do 
ângulo em que me encontro observo a sala e a cozinha. Há 
algumas horas atrás saíra do hotel com o motorista da 
empresa, para o aeroporto. Álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão. 

Segundo, observo mala, mochila e bolsa na porta, levo 
para a área de serviço, esvazio e coloco quase tudo na 
máquina de lavar. Passo álcool em gel, água sanitária. 
Papéis, computador, na bancada de pedra na cozinha; 
descalço os tênis também na área. Limpo as solas. Estão lá 
até hoje, abertas, higienizadas e não tenho coragem de 
guardá-las. Idem os tênis. Não toquei mais, até parece 
trauma. 

Terceiro, olho a geladeira, o freezer, bem abastecido. Na 
véspera, meu filho cozinhara, levara mantimentos e me 
dissera ao telefone: “quando chegares, tu não sais mais!” 
Frango ao catupiry, carne assada ao molho, arroz, lentilha, 
lasanha, vários potes. Frutas, legumes, ovos, leite, massa, 
mel. Produtos de limpeza. Filho de ouro! Começo a me 
conscientizar sobre o que poderia significar uma 
quarentena. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 
da manhã e estou insone. 

Começo a trabalhar online, o que já costumo fazer. 
Revisões e orientações, álcool em gel, lavar as mãos com 
sabão, relato do trabalho que realizara em março, álcool 
em gel, lavar as mãos com sabão. Telefonemas e 
mensagens de Whatzapp. Álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão, noticiários na TV, séries e filmes 
na Netflix, sarau literário por google meet, como é bom 
rever o grupo! Mais disciplinado do que nunca por conta 
do encontro virtual, ninguém fala ao mesmo tempo.  

Que vírus danado! Que mexida na ordem, que caos 
instalado! No 4º dia senti tontura, caminho meio torta pela 
casa, chequei se seria sintoma do corona, mas não. 
Qualquer arranhadinho na garganta lá ia eu para o 
termômetro. E vá gargarejo com água morna e sal. Litros 
de chá e água. Como tenho rinite alérgica e tosse de 
refluxo, às vezes pensava, “será o corona”? E dê-lhe 
desinfecção, álcool, água sanitária, desinfetante. E não 
deixar louça suja, meu pior pesadelo: o tempo de cozinha, 
de máquina de lavar, de limpar a casa, de lavar gêneros 
alimentícios. Essa higienização diária vai me deixar maluca! 

Inicia uma reconstrução do dia a dia, novo cotidiano, álcool 
em gel, lavar as mãos com sabão. Enclausurada, sem 
liberdade de ir e vir, em contrapartida outras liberdades a 
serem exercidas. Não me abato. Mas reconheço que me 
sinto controlada, sem saber que novo mecanismo é esse. 
Gosto de estar em casa sozinha. Sempre tenho mil coisas 
para fazer: pensar, imaginar, arrumar, organizar, ler. 
Porém esse jeito compulsório e com esse vírus lá fora 
ameaçando, não é nada confortável.  

O cara da fruteira se despediu após me entregar as sacolas 
no portão do edifício, e depois do ritual do pagamento 
com a maquininha envolta em papel filme (será que 
adianta?), ia saindo com meu cartão enfiado na máquina. 
Gritei, ei, meu cartão! Ele se voltou pedindo desculpas. 
Todo o mundo atrapalhado, álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão. Uso máscara e luvas quando desço pra colocar 
o lixo e buscar a correspondência e o jornal. O novo 
mundo com Corona vírus. Álcool em gel, lavar as mãos 
com sabão. A vida em suspenso. A rua antes tão disputada 
para estacionamento, agora vazia, desfigurada. 

Finalmente os 14 dias!! para ter certeza de que não 
retornei da viagem infectada. Mas não consigo me sentir 
aliviada. “O mundo, como o conhecemos, não existe mais”, 
ouço na TV. Frase forte. Meu sistema imunológico fraco. 

Aglomerações, não uso de máscara, quebra do isolamento 
social. O ser humano se mostra mais onipotente, ignorante 
e alienado como nunca. Mecanismo maciço de negação. 
Mais do que medo! Um viruzinho que nem vivo é, uma 
proteína revestida, um microrganismo invisível, tão letal e 
perigoso, colocando o mundo de joelhos. Às vezes ainda 
perpassa uma sensação de irrealidade. Pandemia. 

Zanzo pela casa durante o dia, passando por diversos 
estados de espírito: indignada, perplexa, compassiva, 
alarmada, vulnerável, repugnada, assustada, raivosa, 
envergonhada, fragilizada, impotente, raramente 
tranquila, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Respira 
a terra, gorjeiam as águas, limpa-se o ar. E morrem as 
pessoas. 

Minhas mãos nunca estiveram tão cheirosas nas 24 horas 
do dia. Mesmo cortando cebola, elas rescendem a 
perfume. Mordo a cenoura crua, cansada de lavar panelas. 
Meus dentes hão de aguentar. 

                                                                                                                              
Berenice S. Lamas (Texto adaptado) 

 

 

 

Questão 1 

O texto lido pertence ao seguinte tipo textual: 

 

(A) descritivo. 

(B) narrativo. 

(C) expositivo. 

(D) injuntivo. 

(E) argumentativo. 
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Questão 2 

O despertar da personagem para a realidade da pandemia 
se observa no: 

 

(A) primeiro parágrafo. 

(B) segundo parágrafo. 

(C) terceiro parágrafo. 

(D) quarto parágrafo. 

(E) quinto parágrafo. 

 

Questão 3 

Observe as frases abaixo. 

1. Do ângulo em que me encontro observo a sala e a 
cozinha. 

2. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 da manhã 
e estou insone. 

3. Mas reconheço que me sinto controlada. 

 

Os termos destacados nas frases pertencem, 
respectivamente, à seguinte classe gramatical: 

(A) pronome indefinido, conjunção explicativa, advérbio. 

(B) preposição, conjunção integrante, pronome indefinido. 

(C) pronome relativo, conjunção explicativa, conjunção 
integrante. 

(D) palavra expletiva, conjunção integrante, pronome 
indefinido. 

(E) pronome relativo, pronome indefinido, palavra 
expletiva. 

 

Questão 4 

Em “Ele se voltou pedindo desculpas.”, o verbo destacado 
apresenta-se na mesma voz do verbo da opção: 

 

(A) O advogado arrependeu-se de pegar a causa. 

(B) Paulo e Márcia olharam-se por alguns instantes. 

(C) Ali ainda se viam grandes florestas primárias. 

(D) Necessita-se de trabalhadores na área do comércio. 

(E) Ela considerou-se culpada pelo atraso da reunião. 

 

Questão 5 

No período “Enclausurada, sem liberdade de ir e vir, em 
contrapartida outras liberdades a serem exercidas.”, a 
expressão grifada tem o seguinte valor semântico: 

 

(A) oposição. 

(B) explicação.  

(C) conclusão. 

(D) condição. 

(E) consequência. 

 

Questão 6 

A frase “Apesar dos esforços médicos, muitas pessoas 
bateram as botas depois de testarem positivo para a 
Covid-19.” apresenta a seguinte figura de linguagem: 

 

(A) eufemismo. 

(B) metonímia. 

(C) metáfora. 

(D) hipérbole. 

(E) prosopopeia. 

 

Questão 7 

No período “Como tenho rinite alérgica e tosse de refluxo, 
às vezes pensava, “será o corona”?, a oração grifada tem o 
mesmo valor semântico-sintático que o da oração que 
aparece na opção: 

 

(A) A casa desmoronou fácil como um castelo de areia. 

(B) Fizemos o trabalho de casa como o professor pediu.  

(C) Quanto menos se sabe, mais dificuldade se encontra. 

(D) Não compareceu ao serviço já que estava doente.  

(E) Embora soubesse o final, leu a obra com atenção. 

 

Questão 8 

No trecho “Ela propôs uma trégua ao marido. Se ele 
propuser também a paz, então tudo se ajeitará.” Indique a 
opção em que houve ERRO na flexão da forma verbal 
destacada. 

 

(A) Ela manteve contato com a escola, assim progrediu 

(B) Se ela mantiver contato com a escola, vai lucrar 

(C) O juiz interveio na polêmica iniciada pelos réus; 

Se o juiz intervir na polêmica, ela cessará  

(D) O equipamento proveio do sul do Brasil; 

Se o equipamento provier de fora, trará problemas 

(E) Jorge previu que o pai chegaria para o aniversário; 

Se Jorge previr a chegada do pai, avisará o anfitrião 

Questão 9 

Na frase “Um viruzinho que nem vivo é, uma proteína 
revestida, um microrganismo invisível, tão letal e perigoso, 
colocando o mundo de joelhos.”, as palavras destacadas 
passaram, respectivamente, pelo seguinte processo de 
formação:  

 

(A) derivação sufixal / derivação parassintética. 

(B) derivação parassintética / derivação prefixal. 

(C) derivação prefixal/ composição por justaposição. 

(D) derivação regressiva / derivação imprópria. 

(E) derivação sufixal / derivação prefixal e sufixal. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  IBADE 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL (ESF)  Tipo  X – Página 3 

 

Questão 10 

No trecho “Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter 
espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento 
total.”, as orações se classificam como: 

 

(A) coordenadas sindéticas. 

(B) subordinadas substantivas. 

(C) coordenadas assindéticas. 

(D) subordinadas adjetivas. 

(E) subordinadas adverbiais. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

Com mais de duas décadas de existência, o Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa 
de integração regional da América Latina, surgida no 
contexto da redemocratização e reaproximação dos países 
da região ao final da década de 80. Signatários do Tratado 
de Assunção de 1991, os membros fundadores do 
MERCOSUL permanecem no bloco até o presente 
momento, são eles: 

 

(A) Brasil e Chile, somente.  

(B) Brasil e Argentina, somente. 

(C) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

(D) Argentina, Paraguai e Chile, somente. 

(E) Venezuela, Paraguai, Peru e Uruguai. 

 

Questão 12 

“X” é um software desenvolvido por hackers com a 
intenção de obter acesso ou causar danos a um 
computador ou rede, muitas vezes enquanto a vítima 
permanece alheia ao fato de que houve um 
comprometimento. “X” é um termo genérico para 
qualquer programa malicioso. Diante dessas informações, 
é correto afirmar que “X” é um: 

 

(A) PC - Personal Computer. 

(B) Malware. 

(C) Firefox. 

(D) Gigabyte. 

(E) Phreaker. 

 

Questão 13 

Em 2018 no Brasil foram realizadas eleições para os cargos 
de Presidente da República, Governador de Estado e do 
Distrito Federal, Deputado Estadual, Deputado Federal e 
Senador. Em Rondônia, o candidato que venceu as 
eleições, e hoje é o atual Governador do Estado de 
Rondônia é:  

 

(A) Coronel Marcos Rocha. 

(B) Comendador Valclei Queiroz. 

(C) Pimenta de Rondônia. 

(D) Jair Messias Bolsonaro. 

(E) Wilson Witzel. 
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Questão 14 

Apesar do clima equatorial úmido, com temperaturas 
anuais que pouco variam, ficando na média dos 26ºC, o 
estado de Rondônia por vezes sofre a influência de um 
fenômeno climático atípico que faz baixar as temperaturas 
de forma brusca, podendo chegar até 10ºC. Esse 
fenômeno é conhecido, localmente, como: 

 

(A) Aurora boreal. 

(B) Seca. 

(C) El niño. 

(D) Friagem. 

(E) Ressurgência. 

 

Questão 15 

“Há pouco mais de seis meses, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou a chegada do novo vírus que em 
pouco tempo se tornou uma pandemia global. 

Naquele dia, no final de janeiro, havia quase 10 mil casos 
relatados de coronavírus e mais de 200 mortes. Nenhum 
dos casos havia acontecido fora da China”. 
Fonte: BBC News: Coronavírus: Quando a pandemia de covid-19 vai 
terminar? Site: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-53723754> 

 

O texto acima foi retirado de uma notícia sobre a 
pandemia da Covid-19 que assola o mundo atual. Sobre o 
assunto, é correto afirmar que a cura para a doença 
envolve a criação de um(a) novo(a): 

(A) antifúngico. 

(B) homeopatia. 

(C) vacina. 

(D) dipirona. 

(E) antibiótico.  

 

Questão 16 

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre o 
tópico “Saúde”, o Sistema Único de Saúde - SUS é 
financiado com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. Ainda segundo o texto 
constitucional, os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o 
produto da arrecadação, entre outros, da(o): 

 

(A) Taxa judicial. 

(B) Taxa sobre grandes fortunas. 

(C) Imposto de renda - IR. 

(D) Imposto sobre importação de produtos estrangeiros- II. 

(E) Imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana - IPTU. 

 

Questão 17 

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às 
populações indígenas, em todo o território nacional, é 
correto afirmar que os indígenas: 

 

(A) terão acesso ao atendimento tradicional aos serviços 
de saúde, que é dispensado a todo cidadão, sem 
particularidades. 

(B) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde 
indígena, componente do SUS, com o qual funcionará 
em perfeita integração. 

(C) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde 
indígena, financiado exclusivamente com recursos 
próprios dos municípios onde habitem. 

(D) terão acesso garantido ao SUS, em âmbito local, 
regional e de centros especializados, mas apenas 
quanto à atenção primária à saúde. 

(E) não terão acesso às ações e serviços de saúde do SUS. 

 

Questão 18 

As ações, os serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos 
obedecendo a alguns princípios, contidos na Lei 8080/90. 
Dentre eles, podemos destacar: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; 

II - atendimento de pacientes com Coronavírus e Zika vírus 
exclusivamente pela rede privada; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s): 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

Questão 19 

Segundo a Lei 8142/90, reunir-se-á a cada quatro anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, a(o): 

 

(A) Conferência Eclesial. 

(B) Conferência de Saúde. 

(C) Conselho de Saúde. 

(D) Conselho Tutelar.  

(E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
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Questão 20 

A ciência “X” estuda o processo saúde-doença na 
sociedade, analisando a distribuição populacional e os 
fatores determinantes das doenças, danos à saúde e 
eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas 
específicas de prevenção, controle ou erradicação de 
doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte 
ao planejamento, administração, e avaliação das ações de 
saúde. Dessa forma, podemos dizer que a ciência “X” é a: 

 

(A) epidemiologia. 

(B) dermatologia. 

(C) filosofia. 

(D) cromoterapia. 

(E) parasitologia. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

Marque a alternativa no que se refere a PORTARIA Nº 
2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, que Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica: 

 

(A) esta Portaria aprova a  PNAB, com vistas à revisão da 
regulamentação de implantação e operacionalização 
vigentes, no âmbito do SUS, estabelecendo-se as 
diretrizes para a organização do componente Atenção 
Básica, na Rede de Atenção à Saúde - RAS. 

(B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 
individuais, familiares e coletivas que não envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde. 

(C) a Atenção Básica não será a principal porta de entrada 
e centro de comunicação da RAS, coordenadora do 
cuidado e ordenadora das ações e serviços 
disponibilizados na rede. 

(D) a Atenção Básica não 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. 

(E) não é proibida qualquer exclusão baseada em idade, 
gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de 
saúde, condição socioeconômica, escolaridade, 
limitação física, intelectual, funcional e outras. 
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Questão 22 

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, 
potencialmente grave, transmissível, extremamente 
contagiosa e bastante comum na infância. A viremia 
provoca uma vasculite generalizada, podemos afirmar 
sobre suas manifestações clínicas: 

 

(A) caracteriza-se por febre baixa, abaixo de 37,5°C, 
exantema máculo-papular generalizado, tosse, coriza, 
conjuntivite e manchas de Koplik. 

(B) o Período toxêmico dura cerca de 7 dias, iniciando-se 
com período prodrômico, quando surge a febre, 
acompanhada de tosse produtiva, coriza, conjuntivite e 
fotofobia. 

(C) no período de infecção entre o 2º ao 4º dia, surge o 
exantema, quando se acentuam os sintomas iniciais. O 
paciente apresenta prostração e lesões características 
de sarampo (exantema cutâneo máculo-papular de 
coloração vermelha, iniciando na região retroauricular). 

(D) no período  de infecção a ocorrência de superinfecção 
viral ou bacteriana é facilitada pelo Comprometimento 
da resistência do hospedeiro à doença. São frequentes 
as complicações. 

(E) a remissão se caracteriza pelo aumento  dos sintomas, 
com declínio da febre. O exantema torna-se escurecido 
e, em alguns casos, surge descamação fina, lembrando 
farinha, daí o nome de furfurácea. 

 

Questão 23 

De acordo com o Manual de Recomendações para o 
Controle da Tuberculose no Brasil, para o diagnóstico 
clínico da Tuberculose Pulmonar. Podemos afirmar: 

 

(A) os sinais, sintomas e as manifestações radiológicas não 
dependem do tipo de apresentação da Tuberculose. 
Classicamente, as principais formas de apresentação 
são a forma primária, a pós-primária (ou secundária) e 
a miliar.  

(B) os sintomas clássicos, como tosse persistente seca ou 
produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e 
emagrecimento, podem  ocorrer em qualquer das três 
apresentações. 

(C) a Tuberculose pulmonar primária normalmente ocorre 
em seguida ao primeiro contato do indivíduo com o 
bacilo e, por isso, é mais comum em Idosos. 

(D) a TB pulmonar pós-primária ou secundária pode 
ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum nas 
crianças. Tem como característica principal a tosse seca 
ou produtiva. 

(E) a TB miliar refere-se a um aspecto radiológico 
pulmonar específico, que pode ocorrer tanto na forma 
primária quanto na forma secundária da TB. Não é uma 
forma grave da doença, que é mais comum em 
pacientes imunocomprometidos. 

 

Questão 24 

Marque a alternativa correspondente a Urgência 
hipertensiva: 

 

(A) são condições em que há elevação crítica da pressão 
arterial com quadro clínico grave, progressiva lesão de 
órgãos-alvo e risco de morte, exigindo imediata 
redução da pressão arterial 

(B) há elevação abrupta da pressão arterial ocasionando, 
em território cerebral, perda da autorregulação do 
fluxo sanguíneo e evidências de lesão vascular, com 
quadro clínico de encefalopatia hipertensiva, lesões 
hemorrágicas dos vasos da retina e papiledema. 

(C) a elevação crítica da pressão arterial, em geral pressão 
arterial diastólica ≥ 120mmHg, porém com estabilidade 
clínica, sem comprometimento de órgãos-alvo. 

(D) geralmente, apresenta-se como uma medida de PA 
elevada associada a queixas vagas de cefaléia ou 
sintomas e sinais de ansiedade, sem sinais de 
comprometimento de órgão-alvo. 

(E) o tratamento, nesses casos, dever ser dirigido à causa 
da elevação arterial, como uso de analgésicos na 
presença de cefaléia, de modo a evitar o risco de 
hipotensão e isquemia cerebral ou miocárdica. 

 

Questão 25 

A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado 
intermediário de glicemia depende da presença de fatores 
de risco. Marque a alternativa que NÃO corresponde ao 
público-alvo para o rastreamento do DM em adultos 
assintomáticos: 

 

(A) história de diabetes gestacional ou de recém-nascido 
com mais de 4 kg. 

(B) história de doença cardiovascular. 

(C) acanthosis nigricans. 

(D) uso de drogas e álcool. 

(E) síndrome de ovários policísticos. 

 

Questão 26 

A maioria dos sinais de alarme da dengue é resultante do 
aumento da permeabilidade vascular, a qual marca o início 
do deterioramento clínico do paciente e sua possível 
evolução para o choque por extravasamento de plasma. 
Na dengue é considerado sinal de alarme: 

 

(A) dor de cabeça persistente. 

(B) Vômitos inconstantes. 

(C) febre 

(D) hipotensão postural e/ou lipotimia. 

(E) diminuição progressivo do hematócrito. 
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Questão 27 

  O cuidado contínuo em HIV pode ser entendido como o 
processo de atenção aos usuários que vivem com HIV, 
passando pelos seguintes momentos, Assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

(A) diagnóstico oportuno. 

(B) vinculação do indivíduo HIV positivo a um serviço de 
saúde. 

(C) sua retenção no seguimento, por meio do 
acompanhamento e realização de exames periódicos. 

(D) início da TARV e sua promoção para uma boa adesão 
ao tratamento, a fim de alcançar os objetivos finais do 
cuidado. 

(E) o aditamento da carga viral e o alcance de uma 
qualidade de vida comparável à das pessoas que não 
possuem o HIV. 

 

Questão 28 

A Síndrome de Abstinência (ou Sintomas de Abstinência) 
refere-se ao surgimento de sinais e sintomas fisiológicos a 
partir da supressão do efeito da droga, consequente à 
redução dos estímulos no SNC, e que geralmente 
desaparecem rapidamente após o consumo da droga – no 
caso, o cigarro fumado.  Marque a alternativa associada ao 
sintoma de abstinência da nicotina: 

 

(A) equilíbrio. 

(B) alterações do sono/insônia. 

(C) sensação de euforia. 

(D) diarreia. 

(E) tranquilidade 
. 

 

Questão 29 

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, 
curável e exclusiva do ser humano. Quando não tratada, 
evolui para estágios de gravidade variada, podendo 
acometer diversos órgãos e sistemas do corpo. Marque a 
alternativa correspondente ao adequado tratamento e 
monitoramento de sífilis: 

 

(A) sífilis recente: sífilis primária, secundária e latente 
recente (com até um ano de evolução): Benzilpenicilina 
benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI 
em cada glúteo). 

(B) sífilis recente: sífilis primária, secundária e latente 
recente (com até um ano de evolução): Ceftriaxona 2g 
IV, 1x/dia, por 10-14 dias. 

(C) sífilis recente: sífilis primária, secundária e latente 
recente (com até um ano de evolução): Benzilpenicilina 
benzatina 2,4 milhões UI, IM, duas doses (1,2 milhão UI 
em cada glúteo) por 2 semanas. 

(D) sífilis tardia: sífilis latente tardia (com mais de um ano 
de evolução) ou latente com duração ignorada: 
Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, 
1x/semana (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 2 
semanas. 

(E) sífilis terciária: Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões 
UI, IM, 1x/semana (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 2 
semanas. 

 

Questão 30 

O primeiro exame laboratorial a se alterar na anemia 
ferropriva é:  
 

(A) ferro sérico. 
(B) ferritina. 
(C) saturação de transferrina. 
(D) capacidade de ligação do ferro. 
(E) Reticulócitos. 
 

Questão 31 

Quais dos fatores abaixo NÃO influenciam negativamente 
a resposta ao tratamento da asma? 

 

(A) Falta de adesão ao tratamento. 

(B) Anti-inflamatórios não esteroidais. 
(C) Exercício físico. 
(D) Beta- bloqueadores. 
(E) Tabagismo. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  IBADE 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL (ESF)  Tipo  X – Página 8 

 

Questão 32 

É considerada a principal etiologia diagnosticável da surdez 
congênita: 
 

(A) Sífilis. 
(B) rubéola. 
(C) CMV. 

(D) AIDS. 
(E) Otoesclerose. 
 

Questão 33 

Paciente feminina, 70 anos, sofreu uma fratura de fêmur, 
precisando ser submetida a um tratamento cirúrgico, o 
qual foi realizado sem intercorrências. Após 7 dias do 
procedimento, acamada, queixou-se de câimbra na parte 
inferior da panturrilha. Ao exame fisico, apresenta edema 
quente, duro, doloroso  em membro inferior esquerdo. 
Qual seria o diagnóstico mais provável dessa paciente? 
 

(A) Insuficiência venosa. 
(B) Insuficiência Cardíaca descompensada. 
(C) Trombose venosa profunda. 

(D) Insuficiência renal aguda. 

(E) Cirrose hepática. 
 

Questão 34 

Mulher de 30 anos, cujo o esposo tem hepatite B, faz 
exames pré-gestacionais e apresenta HbsAg negativo, anti-
HBc reagente, anti-HBs reagente e ALT normal. Qual é a 
conduta em relação ao vírus da hepatite B? 
 

(A) Iniciar lamivudina. 
(B) Contraindicar a gravidez neste momento.  
(C) Explicar que houve resolução espontânea da infecção. 
(D) Solicitar HbeAg  e  anti- HBE para avaliar replicação 

viral. 
(E) Solicitar biópsia hepática para definir grau de 

inflamação e estágio de fibrose. 
 

Questão 35 

Paciente feminina, 20 anos, procura atendimento médico, 
e ao exame físico identifica-se a presença de múltiplas 
úlceras dolorosas com bordas solapadas, purulentas e com 
sangramento fácil nos grandes lábios. Qual será o 
diagnóstico provável da paciente em questão?  
 

(A) sífilis. 
(B) herpes. 

(C) cancroide. 

(D) granuloma venéreo. 
(E) Donovanose. 

 

Questão 36 

Paciente feminina, 27 anos, previamente hIgida, procura 
atendimento médico queixando-se de ansiedade, 
instabilidade emocional, fraqueza, tremor, palpitações, 
intolerância ao calor, aumento da transpiração e perda de 
peso, apesar de um apetite normal. Ao exame, 
apresentava hiperatividade notável. Qual diagnóstico mais 
provável para essa paciente? 

 

(A) Diabetes Mellitus. 

(B) Hipertireoidismo. 

(C) Hipertireoidismo. 

(D) Doença de crohn. 

(E) Hipertensão arterial. 

 

Questão 37 

Qual alternativa NÃO é uma medida de proteção renal em 
pacientes com doença renal crônica não dialítica: 

 

(A) falta de adesão ao tratamento. 

(B) cessar tabagismo. 

(C) tratar acidose metabólica crônica com bicabornato. 

(D) controle glicêmico. 

(E) aumentar ingesta de sal. 

 

Questão 38 

Paciente com cirrose hepática e ascite devem receber 
profilaxia para peritonite bacteriana primária em caso de: 
 

(A) síndrome hepatorrenal. 
(B) trombose de veia porta. 
(C) hemorragia digestiva alta. 
(D) Encefalopatia hepática. 
(E) câncer de esôfago. 
 

Questão 39 

Qual, dentre os fatores abaixo, é considerado de risco 
quando associado à prolapso de órgão pélvico? 
 

(A) Doença hepática. 
(B) Diabetes mellitus. 
(C) Cesariana eletiva. 
(D) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
(E) Hipertensão arterial. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  IBADE 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL (ESF)  Tipo  X – Página 9 

 

Questão 40 

Sobre síndrome demencial é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) a etapa inicial na avaliação de um paciente com 
suspeita de demência não deve se concentrar na 
história. 

(B) a dificuldade cognitiva observada em um encontro com 
o paciente e as preocupações da família ou do paciente 
com a memória e a cognição requerem uma avaliação 
completa. 

(C) um histórico de drogas é particularmente importante, 
pois muitos medicamentos podem afetar a cognição 
em pacientes mais velhos 

(D) o rastreamento de depressão em pacientes com 
demência é recomendado porque a depressão é uma 
comorbidade tratável comum que também pode se 
mascarar como demência. 

(E) pacientes com queixas cognitivas devem ser 
submetidos a um exame cuidadoso do estado mental. 

 


