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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 005/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SP 

MÉDICO ESF 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                   Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE REPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.  

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

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – MÉDICO ESF.  
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Legislação de Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos  

10 
05 
10 
25 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
1) “O filho da vizinha da rua de baixo é muito intenso:  
ele é teimoso,  e chora, e grita, e esperneia, e sorri. 
Nunca vi uma criança como aquela.” O trecho 
exemplifica uma figura de linguagem, qual é? 
a) Anáfora. 
b) Assíndeto. 
c) Polissíndeto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Segundo Bechara na língua portuguesa a base da 
sílaba ou o elemento silábico é a vogal, sendo 
classificadas , segundo a Nomenclatura Gramatical 
Brasileira, de acordo com quatro critérios: Analise as 
afirmativas abaixo esses critérios: 
I) Quanto à zona de articulação, as vogais podem ser 
média, anteriores e posteriores. Com a boca 
ligeiramente aberta e a língua na posição quase de 
repouso, proferimos o fonema /a/, que é o que exige 
menor esforço e constitui a vogal média. 
II) Quanto ao timbre, as vogais podem ser tônicas ou 
átonas. Vogal tônica é aquela em que recai o acento 
tônico da palavra: avó,  paga,  tímido. 
III) Quanto à intensidade, as vogais podem ser abertas, 
fechadas e reduzidas, é o efeito acústico resultante da 
distância entre o dorso da língua e o véu do paladar, 
funcionando a cavidade bucal como caixa de 
ressonância. 
IV) Quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, as 
vogais podem ser orais e nasais. São orais aquelas 
cuja ressonância se produz na boca. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, III e IV. 
b) Apenas II e IV. 
c) Apenas I e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Bechara coloca  Quase sempre a gramática engloba 
numa mesma relação palavras que pertencem a 
grupos bem diferentes: substantivo, adjetivo, artigo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção e interjeição, sendo que o elemento que as 
diferencia são os diversos significados que lhes são 
próprios. Assinale a alternativa que corresponde ao 
significado categorial: 
a) É o significado que corresponde ao como da apreensão 
do mundo extralinguístico, a forma da intuição da 
realidade ou, ainda, o modo de ser das palavras no 
discurso, e não classes léxicas fixas: amor (quando 
empregado como substantivo), amante (quando 
empregado como adjetivo), amar (quando empregado 
como verbo), amavelmente (quando advérbio). 
b) É o significado que corresponde ao quê da apreensão 
do mundo extralinguístico, isto é, é o que corresponde à 
organização do mundo extralinguístico mediante as 
línguas, é comum a cada uma das séries de palavras: 
amor – amante – amar – amavelmente; verdor – verde – 
enverdar, etc. 
c) É o significado dos morfemas, isto é, dos elementos 
pertencentes ao universo da gramática, e podem 
apresentar-se como palavras morfemáticas (como os 
artigos e as preposições, por exemplo, ou como elementos 
de palavras: o -s de livro-s ou de trabalha-s, etc.) 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
 
4) Qual alternativa abaixo se refere a Ortoépia: 
a) bandeija / beneficiência. 
b) mendigo / bandeija / impecilho. 
c) mendigo / beneficência. 
d) nenhuma das alternativas. 
 

5) Leia a música “Monte Castelo”, do grupo Legião 
Urbana: 

Ainda que eu falasse 
A língua dos homens 

E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 

É só o amor! É só o amor 
Que conhece o que é verdade. 
O amor é bom, não quer o mal, 

Não sente inveja ou se envaidece. 

O amor é o fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer. 

Ainda que eu falasse 
A língua dos homens 

E falasse a língua dos anjos 
Sem amor eu nada seria. 

É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É um não contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder. 

É um estar-se preso por vontade; 

É servir a quem vence o vencedor; 

É um ter com quem nos mata a lealdade. 

Tão contrário a si é o mesmo amor. 

Estou acordado e todos dormem. 
Todos dormem. Todos dormem. 

Agora vejo em parte, 
Mas então veremos face a face. 

É só o amor! É só o amor 
Que conhece o que é verdade. 

Ainda que eu falasse 
A língua dos homens 

E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 

Comparando os trechos do texto da Legião Urbana 
com trechos do texto de Camões, o que podemos 
afirmar? 
a) Podemos perceber que o que prevalece em ambos os 
textos é a exaltação do amor. Verifica-se que há uma 
releitura de forma explícita da Legião Urbana, quando faz 
menção literalmente do texto de Camões.  
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b) Podemos perceber que o que prevalece em ambos os 
textos é a exaltação do amor. Fazendo menção ao amor 
como verdade, o bom, e se amor nada somos. 
c) Podemos perceber que o que prevalece em ambos os 
textos é a exaltação do amor. E quando se ama não 
prevalece a inveja e a vaidade.. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6) A partir do enunciado: “O homem foi preso 
injustamente por um crime que não cometeu”. De 
acordo com a palavra sublinhada, assinale a 
alternativa que demonstra o seu processo de 
formação. 
a) um prefixo, um radical grego e um sufixo adverbial. 
b) um prefixo e um radical latino. 
c) dois afixos e um radical latino. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma  
oração subordinada substantiva: 
a) É necessário que ela estude para a prova. 
b) Preciso saber se você está bem. 
c) Os atletas da Alemanha que foram convocados para a 
copa do mundo apresentaram-se semana passada no CT. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Entrou em vigor O Registro Geral Animal (RGA), 
trata-se de um documento que pode ser utilizado 
como uma carteira de identidade ou uma certidão de 
nascimento para os pets ou animais de estimação, 
principalmente cães e gatos.Com base nessa 
informação assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O Registro Geral Animal entrou em vigor devido a 
captura e maus tratos aos animais silvestres, o que vai 
contra as leis ambientais e de crimes contra animais. O 
registro é um passo muito importante e fundamental para 
coibir a crueldade com que os animais silvestres vêm 
sendo submetidos por pessoas que agem de maneira fria 
contra um ser vivo tão indefeso. 
b) Cada vez mais os animais de estimação são 
considerados como membros da família. O registro serve 
para proteger o animal e comprovar a guarda em caso de 
maus-tratos da parte do dono e para a proteção do dono 
no caso de outras pessoas que queiram subtrair o animal. 
Os motivos para que as pessoas registrem seus 
animaizinhos são variáveis e particulares, mas na maior 
parte das vezes influenciado pelo lado emocional. 
c) Embora o registro animal seja considerado um avanço 
na proteção dos animais de estimação, existem ONGs de 
proteção que vêm definindo multas de alto valor e 
punições graves para pessoas e empresas que utilizam 
animais em testes de laboratório para o desenvolvimento 
de produtos de beleza, remédios e cosméticos, por 
entenderem que os procedimentos são como atentado a 
vida animal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Indique os modos verbais das orações, 
respectivamente: 
1) Caminhei ontem no período da manhã. 
2) Ajude o idoso a se levantar da cadeira. 
3) Se chovesse, o jardim estaria repleto de flores. 
a) 1) modo infinitivo impessoal 2) modo indicativo 3) 
particípio passado. 
b) 1) modo infinitivo pessoal 2) modo subjuntivo 3) modo 
particípio presente. 

c) 1) modo indicativo 2) modo imperativo 3)  modo 
subjuntivo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a 
regência verbal: 
a) Os meninos obedecem e admiram os velhos. 
b) Quero assistir essa peça de teatro. 
c) Meu primo demorou a chegar de viagem ontem à noite 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
11) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna : 
“A reforma trabalhista saiu do papel e vem mudando 
aos poucos a dinâmica das relações entre patrão e 
empregado. Contudo, ela ainda esbarra em forte 
resistência por parte de sindicatos e insegurança 
jurídica nos tribunais. A  nova lei trabalhista entrou em 
vigor em:__________” 
(Redação adaptada. Disponível em: 
https://g1.globo.com/)  
a) 11 de novembro de 2017. 
b) 05 de outubro de 2017. 
c) 02 de janeiro de 2018. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12)   Leia a noticia abaixo :  
“Ministério da Saúde informa que o Brasil continua 
livre  e que o caso confirmado em Roraima foi 
importado da Venezuela. Atualmente, a pasta investiga 
outros casos suspeitos da doença. Segundo a 
Secretária de Saúde de Roraima, um dos casos em 
investigação é de uma brasileira que mora em Boa 
Vista; o restante são de venezuelanos. Em 2016, o país 
ganhou certificado de eliminação dessa doença pela 
Organização Pan-Americana de Saúde.”  
(Redação adaptada. Disponível em: 
https://g1.globo.com/) 
A qual doença a noticia se refere? 
a) Caxumba. 
b) Sarampo. 
c) Rubéola. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
“O presidente Michel Temer assinou na sexta dia 19 de 
janeiro de 2018 o projeto de lei que propõe uma 
modelagem de venda da ______. A proposta, que 
ainda será encaminhada ao Congresso, prevê que o 
governo tenha uma "golden share", que dá poder de 
veto, e determina a limitação de 10% do poder de voto 
para qualquer acionista que detenha participação 
acionária superior a este limite.” ( Disponível em: 
https://m.folha.uol.com.br/) 
a) Embraer 
b) Cosan  
c) Eletrobrás 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Leia a notícia abaixo e complete a lacuna : 
“O empresário e triatleta André Borges, 49 anos, 
de Criciúma, Sul do estado de Santa Catarina, é o 
primeiro catarinense a alcançar o topo da montanha 
mais alta do mundo. Ele concluiu a aventura na 
segunda-feira do dia 21/05/2018, após escalar os 9 mil 
metros do Everest, localizado entre a ______e o Nepal. 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/nova-lei-trabalhista-entra-em-vigor-no-sabado-veja-as-principais-mudancas.ghtml
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/apos-caso-de-sarampo-em-bebe-venezuelana-saude-de-roraima-revisa-20-mil-prontuarios-medicos.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/apos-caso-de-sarampo-em-bebe-venezuelana-saude-de-roraima-revisa-20-mil-prontuarios-medicos.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/saude-de-roraima-investiga-outros-7-casos-suspeitos-de-sarampo-em-criancas-venezuelanas-e-brasileira.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/saude-de-roraima-investiga-outros-7-casos-suspeitos-de-sarampo-em-criancas-venezuelanas-e-brasileira.ghtml
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/07/sarampo-esta-eliminado-do-brasil-segundo-comite-internacional.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/07/sarampo-esta-eliminado-do-brasil-segundo-comite-internacional.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/07/sarampo-esta-eliminado-do-brasil-segundo-comite-internacional.html
https://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/criciuma.html
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Era um sonho de vida, que foi interrompido na 
primeira vez por causa de um acidente.” (Redação 
adaptada. Disponível em : https://g1.globo.com/) 
a) China  
b) Guatemala 
c) Himalaia 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15)“O presidente da República, Michel Temer, assinou 
na sexta-feira do dia 29 de Dezembro de 2017 o 
decreto que fixa  o valor do salário mínimo em 2018, 
aumento de R$ 17 em relação ao valor que estava em  
vigor . O reajuste começou a valer a partir de 1º de 
janeiro de 2018.” ( Redação adaptada. Disponível em : 
https://g1.globo.com/) 
Qual o valor do salário mínimo? 
a) R$ 954,00. 
b) R$ 962,50. 
c) R$ 956,80. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
LEGISLAÇÃO PÚBLICA DA SAÚDE 

 
16) De acordo com a Constituição Federal  Art. 199. A 
assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º 
retrata que :  
a) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 
b) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas. 
c) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
com fins lucrativos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) De acordo com a Portaria Nº 1.271, de 6 de Junho 
de 2014. Art. 5º Complete a lacuna a seguir: 
“A notificação compulsória _______ será feita à 
Secretaria de Saúde do Município do local de 
atendimento do paciente com suspeita ou confirmação 
de doença ou agravo de notificação compulsória.” 
a) semanal 
b) quinzenal 
c) mensal  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a 
Portaria Nº 1.271, de 6 de Junho De 2014 Art. 4º: 
a) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 12 (doze) horas desse atendimento, pelo 
meio mais rápido disponível. 
b) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 
c) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 

assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 48 (quarenta e oito) horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Conforme a NR 32 - Segurança e saúde no trabalho 
em serviços de saúde, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) O PPRA deve ser reavaliado 01 (uma) vez ao ano e: 
sempre que se produza uma mudança nas condições de 
trabalho, que possa alterar a exposição aos agentes 
biológicos; quando a análise dos acidentes e incidentes 
assim o determinar.  
b) O PPRA deve ser reavaliado 02 (duas) vez ao ano e: 
sempre que se produza uma mudança nas condições de 
trabalho, que possa alterar a exposição aos agentes 
biológicos; quando a análise dos acidentes e incidentes 
assim o determinar.  
c) O PPRA deve ser reavaliado 04 (quatro) vez ao ano e: 
sempre que se produza uma mudança nas condições de 
trabalho, que possa alterar a exposição aos agentes 
biológicos; quando a análise dos acidentes e incidentes 
assim o determinar.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) De acordo a NR 32 - Segurança e saúde no 
trabalho em serviços de saúde, complete a lacuna a 
seguir : 
“A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 
fornecido, gratuitamente, programa de imunização 
ativa contra ______, ______, _______e os 
estabelecidos no PCMSO.” 
a) sarampo, hepatite B, rubéola 
b) febre amarela, meningite, tétano 
c) tétano, difteria, hepatite B 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a 
lei 8080 art. 2º : 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 
b) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Municipio prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 
c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo a União prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Segundo a lei 8080 art 6 § 1º Entende-se por 
vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde, 
abrangendo: 
I - o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 
II - o controle da prestação de serviços que se 
relacionam apenas indiretamente com a saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) I e II. 
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d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) De acordo com a lei 8080  Art. 8º complete a lacuna 
abaixo: 
“As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade ________.” 
a) constante 
b) decrescente  
c) crescente 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Conforme a Portaria 1271/2014 Art. 2º Para fins de 
notificação compulsória de importância nacional, 
serão considerados alguns conceitos, assinale a 
alternativa que se refere ao conceito de agravo: 
a) qualquer dano à integridade física ou mental do 
indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como 
acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso 
de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada. 
b) enfermidade ou estado clínico, independente de origem 
ou fonte, que represente ou possa representar um dano 
significativo para os seres humanos. 
c) doença ou morte de animal ou de grupo de animais que 
possa apresentar riscos à saúde pública. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) De acordo com a lei 8080. Art. 31. O orçamento da 
seguridade social destinará ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os 
recursos necessários à realização de suas finalidades, 
previstos em proposta elaborada pela sua direção 
nacional, com a participação dos órgãos da 
Previdência Social e da Assistência Social, tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas na: 
a) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
b) Lei das Contas Bancárias. 
c) Lei de Regimento Orçamentário.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
“A ____________é uma condição inflamatória causada 
pela bactéria Estreptococo beta-hemolítico, do grupo 
A. que atinge a derme e o panículo adiposo (tecido 
celular subcutâneo) da nossa pele, com grande 
envolvimento dos vasos linfáticos.” 
a) Melasma 
b) Psoríase  
c) Erisipela 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Sobre alguns dos tipos de micoses de unha leia o 
trecho abaixo e assinale a alternativa que se refere: 
“Descoloração esbranquiçada na superfície das 
unhas. Pode ser o início de uma micose ou decorrente 
do envelhecimento dos esmaltes sobre as unhas.” 
a) Leuconíquia. 
b) Paroníquia. 
c) Líquen. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

28) Urticária é uma reação alérgica comum que causa 
vergões vermelhos e salientes na superfície da pele e 
geralmente provoca coceira. São   medicamentos mais 
utilizados para o tratamento EXCETO: 
a) Asmofen. 
b) Betametasona. 
c) Celestone. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
29) No CID10, a doença de pele está classificada com 
o código L50 – Urticária, sendo subcategorizada de 
acordo com o tipo. Com base nessa informação 
relacione as colunas a seguir: 
1) L50.0 – 
2) L50.1 –  
3) L50.2 – 
4) L50.3 –  
(    ) Urticária devida a frio e a calor. 
(    ) Urticária alérgica. 
(    ) Urticária dermatográfica. 
(    ) Urticária idiopática. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 2-4-3-1. 
b) 3-1-4-2. 
c) 1-3-2-4. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
30)  A respeito do funcionamento do ciclo sanguíneo 
no coração, analise as afirmativas abaixo: 
I- Sangue rico em gás carbônico entra do lado direito 
do coração pela veia cava. 
II- O coração bombeia esse sangue para os pulmões 
através da artéria pulmonar. 
III- O sangue enriquecido em oxigênio volta para o 
coração através da veia pulmonar. 
IV- O coração bombeia o sangue rico em oxigênio para 
o resto do corpo pela artéria aorta. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I, II e IV 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas II e IV. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
31) [1] A doença arterial periférica ocorre quando o 
suprimento de sangue para o coração é bloqueado ou 
interrompido por um acúmulo de substâncias 
gordurosas (ateroma) nas artérias coronárias. [2] As 
artérias coronárias são os dois principais vasos 
sanguíneos que fornecem sangue ao coração. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a primeira frase está correta. 
b) Apenas a segunda frase está correta. 
c) As duas frases estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
32) As crianças são acometidas em menor proporção 
pelas doenças cardiovasculares. Segundo dados da 
OMS, a incidência desse tipo de cardiopatia varia entre 
0,8% nos países desenvolvidos e de 1,2% em países 
em desenvolvimento. Sobre os tipos de doenças 
cardiovasculares leia o trecho abaixo assinale a 
alternativa o qual corresponde: 
“Trata-se de um defeito na parte interior do coração. 
Uma abertura se forma na parede dos ventrículos, 
fazendo com que sangue venoso (rico em gás 
carbônico) se misture com sangue arterial (rico em 
oxigênio).Quando essa abertura é grande demais, o 
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coração pode ficar sobrecarregado e, em casos mais 
graves, a criança pode desenvolver sopro cardíaco. 
Recém-nascidos podem sofrer de falta de ar e 
interromper frequentemente as mamadas.” 
a) Comunicação Interventricular (CIV). 
b) Coartação da aorta. 
c) Tetralogia de Fallot. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33)  Sobre as nomenclaturas da neoplasia relacione as 
colunas abaixo:  
1) Neoplasias com diferenciação epitelial:  
2) Neoplasias com diferenciação mesenquimatosa:  
3) Neoplasias com diferenciação melanocítica:  
(    ) Designam-se “melanomas”. Na grande maioria 
das vezes acometem a pele, mas podem ocorrer no 
globo ocular, cavidade nasal e oral, esôfago, reto, 
vagina, próstata. 
(   ) Utiliza-se o termo “carcinoma”, em alguns casos, 
como sufixo (adenocarcinoma, carcinoma 
pavimentoso). 
(  ) Utiliza-se a designação genérica “sarcoma”, 
maioritariamente, como sufixo (lipossarcoma, 
osteossarcoma). 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 1-2-3. 
b) 2-1-3. 
c) 3-1-2. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
34) Otite é uma infeção do ouvido médio. O ouvido 
médio é um pequeno espaço cheio de ar atrás do 
tímpano. Sobre os tipos de otite assinale alternativa 
que se refere a otite externa: 
a) É uma infecção que vai do canal do ouvido até a 
membrana do tímpano (responsável por localizar a fonte 
sonora e amplificá-la até a chegada ao tímpano). Ela 
geralmente ocorre por traumas causados pelo uso abusivo 
de cotonetes, por exemplo, e outros objetos para coçar o 
ouvido - além do contato com água contaminada em 
mergulhos de piscina ou mar. 
b) É uma infecção em uma cavidade preenchida por ar 
que fica atrás do tímpano e que se comunica com o nariz 
por meio de um canal chamado tuba auditiva. Quadros de 
acúmulo de secreção no nariz, como no caso de resfriados 
e sinusites, podem fazer a secreção subir ao ouvido médio 
por meio da tuba auditiva. 
c) É uma infecção na porção mais complexa deste órgão, 
onde ficam a cóclea e o labirinto, responsáveis pela 
audição e equilíbrio, em contato muito próximo com 
estruturas nobres como o nervo auditivo e o nervo 
vestibular. Por isso, infecções nessa região são graves e 
costumam causar queda na audição e tontura intensa.. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
35) São medicamentos mais usados para o tratamento 
de otite EXCETO: 
a) Amoxilina. 
b) Bactrim. 
c) Ceclor. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
36) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna : 
“A hepatite do ______é uma doença infecciosa, 
também chamada de soro-homóloga. Como o 
virus está presente no sangue, no esperma e no leite 

materno, essa hepatite é considerada uma doença 
sexualmente transmissível.” 
a) tipo B 
b) tipo C 
c) tipo E 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
37) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
“Os distúrbios de coagulação hereditários mais 
comuns são as hemofilias . As causas primárias dos 
distúrbios de coagulação que se desenvolvem como 
resultado de outro distúrbio são: deficiência de 
________, doença hepática grave (incluindo cirrose, 
hepatite grave ou esteatose hepática da gravidez 
aguda), coagulação intravascular disseminada  e 
desenvolvimento de anticoagulantes circulantes.” 
a) Vitamina K 
b) Vitamina C 
c) Vitamina E 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
38) Os médicos classificam a leucemia com base na 
velocidade de progressão e no tipo de células 
envolvidas. Assinale a alternativa que se refere a 
leucemia aguda: 
a) Nesse tipo de leucemia, as células sanguíneas 
anormais são células sanguíneas imaturas (explosões). 
Eles não podem realizar suas funções normais e se 
multiplicam rapidamente, então a doença piora 
rapidamente. Essa leucemia requer tratamento agressivo 
e atempado. 
b) Existem muitos tipos desse tipo de leucemias. Alguns 
produzem muitas células e outros têm um déficit na 
produção de células. Essa leucemia envolve células 
sanguíneas mais maduras. Estas células do sangue 
replicam ou acumulam mais lentamente e podem 
funcionar normalmente por um longo período de tempo. 
Algumas formas dessa leucemia inicialmente não 
produzem sintomas iniciais e podem passar 
despercebidas ou não diagnosticadas por anos. 
c) Este tipo de leucemia afeta as células linfóides 
(linfócitos), que formam tecido linfático ou linfático. O 
tecido linfático compõe seu sistema imunológico. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39)  Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa a que 
se refere: 
“Ocorre quando são formados anticorpos contra os 
eritrócitos devido a uma lesão na membrana destas 
células. As lesões de membrana de eritrócitos 
acontecem por ação de drogas, vírus ou toxinas 
bacterianas. Geralmente este tipo de anemia é 
acompanhado por trombocitopenia, já que as 
alterações de membrana e ação dos anticorpos 
também atingem as plaquetas.” 
a) Anemia hemolítica imuno determinada. 
b) Anemia hemolítica autoimune. 
c) Anemias hemolíticas tóxicas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
40) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:  
“As anemias _________ são causadas por um 
aumento da perda de eritrócitos maduros, enquanto a 
produção das células jovens na medula óssea 
continua normal ou pode até ser estimulada; o que 
basicamente decorre de dois tipos de eventos: 

https://www.minhavida.com.br/temas/amoxilina
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hemorragias crônicas ou aumento da taxa de 
hemólise.” 
a) arregenerativas 
b) regenerativas 
c) coregenerativas 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
41) [1] A leishmaniose é uma doença infecciosa,  
contagiosa, causada por parasitas do 
gênero Leishmania. [2] Os parasitas vivem e se 
multiplicam no interior das células que fazem parte do 
sistema de defesa do indivíduo, chamadas 
macrófagos. 
a) Apenas a primeira frase está correta. 
b) Apenas a segunda frase está correta. 
c) As duas frases estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
42) A respeito da toxoplasmose analise as afirmativas 
abaixo: 
I- Toxoplasmose é causada por um cisto do 
tipo Toxoplasma gondii, um dos parasitas mais 
comuns do mundo. Ela pode ser adquirida por meio da 
ingestão de alimentos contaminados – em especial 
carne crua ou mal passada, principalmente de porco e 
de carneiro - e vegetais que abriguem os cistos do 
Toxoplasma após terem tido contato com as fezes de 
animais hospedeiros.  
II- A toxoplasmose é contagiosa entre humanos – ou 
seja, ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa. 
Os cistos podem infectar quase todas as partes do 
organismo humano, incluindo cérebro, músculos e até 
mesmo o coração. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas II. 
b) Apenas I. 
c) I e II. 
d) Nenhuma das alternativas  
  
43) A necessidade e o tempo de tratamento da 
toxoplasmose são determinados pelas manifestações, 
locais de acometimento e principalmente estado 
imunológico da pessoa que está doente. Assinale a 
alternativa que apresenta a situação dos 
Imunocompetentes com infecção aguda: 
a) Somente comprometimento ganglionar, em geral não 
requer tratamento; infecções adquiridas por transfusão 
com sangue contaminado ou acidentes com materiais 
contaminados, em geral são quadros severos e devem ser 
tratados; infecção da retina (corioretinite), devem ser 
tratados. 
b) Devem ser tratadas pois há comprovação de que assim 
diminui a chance de contaminação fetal; com 
comprovação de contaminação fetal: necessita tratamento 
e o regime de tratamento pode ser danoso ao feto, por 
isso especial vigilância deve ser mantida neste sentido 
c) Estas pessoas sempre devem ser tratadas e alguns 
grupos, como os contaminados pelo vírus HIV-1, devem 
permanecer tomando uma dose um pouco menor da 
medicação que usaram para tratar a doença por tempo 
indeterminado. Há possibilidade de interromper esta 
manutenção do tratamento naqueles que conseguem 
recuperação imunológica com os chamados coquetéis 
contra a AIDS. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

44) O tipo histológico é como se fosse o nome e o 
sobrenome do câncer. Os tipos histológicos se 
dividem em vários subtipos, de acordo com fatores 
como a presença ou ausência de receptores 
hormonais e extensão do tumor. São diversos  tipos  
básicos de câncer de mama. Assinale a alternativa que 
se refere ao tipo carcinoma ducta in situ : 
a) É o tipo mais comum de câncer de mama não invasivo. 
Ele afeta os ductos da mama, que são os canais que 
conduzem leite. Ele não invade outros tecidos nem se 
espalha pela corrente sanguínea, a membrana que 
reveste o tumor não se rompe, e as células cancerosas 
ficam concentradas dentro daquele nódulo mas pode ser 
multifocal, ou seja, pode haver vários focos dessa 
neoplasia na mesma mama. Caracteriza-se pela presença 
de um ou mais receptores hormonais na superfície das 
células. 
b) Ele acomete os ductos da mama, e se caracteriza por 
um tumor que pode invadir os tecidos que os circundam. O 
câncer desse tipo representa de 65 a 85% dos cânceres 
de mama invasivos. Esse carcinoma pode crescer 
localmente ou se espalhar para outros órgãos por meio de 
veias e vasos linfáticos. Caracteriza-se pela presença de 
um ou mais receptores hormonais na superfície das 
células. 
c) Ele nasce dos lobos mamários e é o segundo tipo mais 
comum. Pode invadir outros tecidos e crescer localmente 
ou se espalhar. Geralmente apresenta receptores de 
estrógeno e progesterona na superfície das células, mas 
raramente a proteína HER-2.Tem maior possibilidade de 
afetar as duas mamas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) O câncer de mama é dividido em quatro estadios 
ou estágios, conforme a extensão da doença, que vão 
do 0 ao 4. Com base nessa informação assinale a 
alternativa que representa o estágio 3: 
a) As células cancerosas ainda estão contidas nos ductos, 
por isso o problema é quase sempre curável. 
b) Tumor com menos de 2 cm, sem acometimento das 
glândulas linfáticas da axila. 
c)  Nódulo com mais de 5 cm que pode alcançar estruturas 
vizinhas, como músculo e pele, assim como as glândulas 
linfáticas. Mas ainda não há indício de que o câncer se 
espalhou pelo corpo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
46) A Doença Inflamatória Pélvica pode ser 
classificada de acordo com a sua gravidade, assinale 
a alternativa que se refere ao estádio 1 : 
a) Inflamação do endométrio e das trompas, mas sem 
infecção do peritônio. 
b) Inflamação das trompas com infecção do peritônio. 
c) Inflamação das trompas com oclusão tubária ou 
comprometimento tubo-ovariano, e abscesso íntegro. 
d) Nenhuma das alternativas. .  
 
47) [1]Os dois principais tipos de câncer de 
endométrio são: Sarcomas Uterinos - Podem começar 
no tecido conjuntivo de suporte (estroma) e nas 
células musculares do útero. Eles são menos comuns 
que o carcinoma endometrial, e incluem os sarcomas 
estromais e os leiomiossarcomas. [2] Carcinomas do 
Endométrio - Os cânceres endometriais que se iniciam 
nas células que revestem o útero pertencem ao grupo 
dos carcinomas. A maioria dos carcinomas 

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/leishmaniose
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/cisto


9 

 

endometriais são cânceres das células que formam as 
glândulas do endométrio. 
a) Apenas o primeiro item está correto. 
b) Apenas o segundo item está correto. 
c) Os dois itens estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
48) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna : 
 “A ________ é adquirida pela ingestão de carne de boi  
ou de porco mal cozidas, contendo os cisticercos. 
Quando o homem, acidentalmente, ingere os ovos, 
pode adquirir a Cisticercose.” 
a) amebíase  
b) ascaridíase  
c) teníase 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
49) O lúpus eritematoso sistêmico (LES), conhecido 
popularmente apenas como lúpus, é uma doença 
autoimune que pode afetar principalmente pele, 
articulações, rins, cérebro mas também todos os 
demais órgãos. O lúpus pode ser dividido em diversos 
tipos. Assinale alternativa que se refere ao tipo Lúpus 
discoide: 
a) A inflamação é sempre limitada à pele. Este tipo pode 
ser identificado a partir do surgimento de lesões cutâneas 
avermelhadas que costumam aparecer no rosto, na nuca 
ou também no couro cabeludo. 
b)  É a forma mais comum, podendo ser grave ou leve. A 
inflamação ocorre no organismo, comprometendo vários 
órgãos ou sistemas do corpo não sendo restrito a pele. Os 
sintomas causados por este tipo da doença dependem do 
local da inflamação como rins, coração, pulmões e até ao 
sangue, além das lesões cutâneas e às articulações. 
c) Algumas drogas ou medicamentos podem provocar 
uma inflamação temporária enquanto do seu uso e 
provocar sintomas que são muito parecidos com os do 
lúpus sistêmico.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
50) A hanseníase é uma doença crônica, 
infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o 
Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido 
resistente, fracamente gram-positivo, que infecta os 
nervos periféricos e, mais especificamente, as células 
de Schwann. Assinale V(verdadeiro) ou F (falso)  
acerca de algumas classificações de hanseníase: 
(  ) Hanseníase indeterminada (paucibacilar): A lesão 
de pele geralmente é única, mais clara do que a pele 
ao redor (mancha), não é elevada (sem alteração de 
relevo), apresenta bordas mal delimitadas, e é seca 
(“não pega poeira” – uma vez que não ocorre 
sudorese na respectiva área). Há perda da 
sensibilidade (hipoestesia ou anestesia) térmica e/ou 
dolorosa, mas a tátil (habilidade de sentir o toque) 
geralmente é preservada. 
(  ) Hanseníase dimorfa (multibacilar):  É a forma da 
doença em que o sistema imune da pessoa consegue 
destruir os bacilos espontaneamente., tem um tempo 
de incubação de cerca de cinco anos, e pode se 
manifestar até em crianças de colo, onde a lesão de 
pele é um nódulo totalmente anestésico na face ou 
tronco. 
(  ) Hanseníase tuberculóide (paucibacilar): 
Caracteriza-se, geralmente, por mostrar várias 
manchas de pele avermelhadas ou esbranquiçadas, 
com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia, ou 

por múltiplas lesões bem delimitadas semelhantes à 
lesão tuberculóide, porém a borda externa é 
esmaecida (pouco definida). 
(  ) Hanseníase virchowiana (multibacilar): É a forma 
mais contagiosa da doença. O paciente não apresenta 
manchas visíveis; a pele apresenta-se avermelhada, 
seca, infiltrada, cujos poros apresentam-se dilatados 
(aspecto de “casca de laranja”), poupando geralmente 
couro cabeludo, axilas e o meio da coluna lombar 
(áreas quentes). 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, F, V. 
b) V, F, F, V. 
c) F, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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