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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC 
     

Concurso Público - Edital Nº 01/2021 
 
 
 
 

MÉDICO CIRURGIÃO ONCOLÓGICO 
 
 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 

 

 
▪ DURAÇÃO DA PROVA:  

 

o Tempo máximo: 3 horas, incluso tempo para preenchimento da folha de respostas.   

o Tempo mínimo de permanência na sala: 1 hora. 

   
▪ CADERNO DE QUESTÕES: 

 

o Este caderno é composto por 40 questões objetivas de múltipla escolha. 

o Confira se o seu caderno possui todas as páginas.  

o Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas 

para a Folha de Respostas. 

o O candidato poderá levar o caderno de questões após transcorrida 1 hora do início da 

prova. 

 
▪ FOLHA DE RESPOSTAS: 

 

o Leia atentamente as instruções constantes em sua Folha de Respostas. 

o Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua Folha de Respostas.  

o NÃO HAVERÁ TROCA DA FOLHA DE RESPOSTAS, portanto, tenha muita atenção ao 
assinalar a alternativa escolhida. 

o Assinale apenas UMA alternativa para cada questão. 

o Serão consideradas incorretas as questões com dupla marcação ou com rasuras. 

o O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução 
constante na própria Folha de Respostas. 

o Não se esqueça de assinar a sua folha de respostas personalizada e devolvê-la ao fiscal. 
 

Qualquer intercorrência, comunique ao fiscal responsável pela aplicação da prova.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Considere o texto abaixo para responder às questões 1 e 2. 

 
Arte digital e leilões pela internet revolucionaram o 

mercado 

 

Os NFTs, certificados de autenticidade digital de conteúdos 

da internet (como imagens e animações), revolucionaram o 

mercado de arte no mundo, o que colocou a criação 

contemporânea como "locomotiva" do setor - afirma o relatório 

anual da empresa francesa Artprice publicado nesta segunda-

feira, 4. As vendas públicas alcançaram o recorde de US$ 2,7 

bilhões durante o ano fiscal 2020-2021, o que representa um 

aumento anual de 117%.  

Considera-se arte contemporânea qualquer obra de um 

artista (tanto pintura, escultura, instalações, desenho, fotografia, 

gravuras, vídeos e, agora, NFT) nascido depois de 1945. 

Entre 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2021, 102 mil 

obras contemporâneas foram vendidas no mundo, o que 

representa 23% do mercado mundial de arte. Um índice que era 

de apenas 3% em 2000-2001, destaca a Artprice, líder mundial 

das informações sobre o setor. 

Com 40% das vendas no mundo, China continental, Taiwan 

e Hong Kong, viraram o principal mercado de arte 

contemporânea, à frente de Estados Unidos (32%) e Reino Unido 

(16%). Nova York continua liderando a lista de mercados 

emblemáticos da arte, mas Hong Kong está bem perto, 

destronando Londres do segundo lugar. 

As mulheres representam 37% das artistas, quase metade 

no setor de fotografia, disse à AFP o presidente da Artprice, 

Thierry Ehrmann. 

As obras digitais em NFT representam dois terços do valor 

das vendas pela internet, e 2% do mercado global de arte em 

2021, segundo o relatório.  

"Há artistas emergentes como Beeple, que saem do nada, 

sem galeristas nem exposições, que se recusam a entrar no 

circuito tradicional da arte", afirma Ehrmann. 

Considerados em algumas ocasiões uma "bolha 

especulativa", "os NFTs permitem que jovens artistas ganhem a 

vida com isto, sobretudo, os criadores de 'street art', efêmera por 

natureza". Banksy, um dos mais famosos artistas de rua, 

registrou no primeiro semestre de 2021 um volume de negócios 

de US$ 123 milhões. Ele está entre os cinco artistas mais 

rentáveis nas salas de leilões, atrás 

de Picasso, Basquiat, Warhol e Monet, segundo o relatório. 

(...) Os NFTs chamam a atenção de "novos colecionadores, 

com idade média de 32 anos, a geração 2.0 que compra arte a 

preços mais baratos, mas como um modo de vida", explica 

Thierry Ehrmann. 

Outro fato relevante do ano é a forte presença de artistas 

afro-americanos, afro-britânicos e africanos no mercado de 

leilões. O pintor Amoako Boafo, de Gana, viu seu quadro Baba 

Diop ser leiloado em dezembro de 2020, em Hong Kong, por US$ 

1,14 milhão, 10 vezes mais que a estimativa inicial. 

 

Fonte: https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,arte-digital-e-leiloes-
pela-internet-revolucionaram-o-mercado,70003859081 

 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para a 

palavra “emblemático”. 
 

(A) Diplomático. 
(B) Exclusivo. 
(C) Representativo. 
(D) Saturado. 
(E) Instável. 

 

2. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) a arte digital revolucionou o mercado por ser 
exclusivamente feminina. 

(B) o sucesso da arte digital se deve ao foco no público 
mais velho. 

(C) China lidera a lista de mercados emblemáticos da 
arte. 

(D) a arte digital nem sempre é composta pelos mesmos 
artistas do circuito tradicional da arte. 

(E) toda obra criada a partir de 1945 é contemporânea. 
 

3. Acerca da pontuação, emprega(m)-se para anunciar: 
 

I. uma citação. 
II. uma enumeração explicativa. 
III. um esclarecimento, uma síntese ou uma 

consequência do que foi enunciado. 
 

 Os conceitos acima se tratam 
 

(A) do travessão. 
(B) dos parênteses. 
(C) das aspas. 
(D) das reticências. 
(E) dos dois pontos. 

 

 

4. Tive uma reunião junto __ coordenadoria. Após, fui __ casa 
de Bruno e contei __ duas pessoas presentes como havia 
sido __ reunião. 

 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
respectivas lacunas acima. 

 

(A) a / a / à / à 
(B) à / a / à / a 
(C) à / à / a / a 
(D) a / à / a / a 
(E) à / a / a / a 

 

5. Considerando a frase “Pode ocorrer ventanias e granizo”, é 
correto afirmar que 

 

(A) está em conformidade com a norma-padrão da língua 
portuguesa. 

(B) “ventania” é adjetivo. 
(C) há somente um verbo na frase. 
(D) apresenta uma incorreção de concordância nominal. 
(E) apresenta uma incorreção de concordância verbal. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/nft
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banksy
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pablo-picasso
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jean-michel-basquiat
https://tudo-sobre.estadao.com.br/andy-warhol
https://tudo-sobre.estadao.com.br/claude-monet
https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,arte-digital-e-leiloes-pela-internet-revolucionaram-o-mercado,70003859081
https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,arte-digital-e-leiloes-pela-internet-revolucionaram-o-mercado,70003859081
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 MATEMÁTICA 
 

6. Foi identificado que após a divulgação de uma campanha 
promocional de chá gelado, em apenas dois dias foram 
comercializadas 251 embalagens com 6 garrafas de 2 litros 
cada uma. Com isso, é possível afirmar que a quantidade 
de litros de chá vendidos foi de 

 

(A) 3.012. 
(B) 2.992. 
(C) 2.430. 
(D) 1.704. 
(E) 1.506. 

 

7. Observe a sequência numérica a seguir e assinale a 
alternativa que possui um número que substitui 
corretamente o X. 

 

9 27 29 87 89 267 269 X 

 
 

(A) 900. 
(B) 807. 
(C) 717. 
(D) 655. 
(E) 529. 

 

8. Um supermercado vendia uma marca de refrigerante na 
embalagem de 2 litros por R$ 6,50. Para impulsionar as 
vendas, foi divulgado que o mesmo produto seria vendido 
com 20% de desconto. O novo valor comercializado deste 
refrigerante é 

 

(A) R$ 4,50. 
(B) R$ 4,80. 
(C) R$ 4,95. 
(D) R$ 5,00. 
(E) R$ 5,20. 

 

9. Uma teoria criada no Japão na década de 1960 diz: para 
que as pessoas deixem de ser sedentárias, devem dar 10 
mil passos por dia, todos os dias. Considerando que um 
passo normal médio das pessoas é de aproximadamente 
85 centímetros, se uma pessoa der 15 mil passos em um 
dia, ela se deslocará por 

 

(A) 5.000 metros. 
(B) 8.665 metros. 
(C) 9.992 metros.  
(D) 12.750 metros. 

(E) 13.150 metros. 
 

10. Um grande avião fará uma viagem de 10 horas de duração 
e precisa garantir 4 refeições para cada um dos 360 
passageiros durante a viagem. A quantidade de refeições 
que precisam ser carregadas no avião, no aeroporto de 
origem, é de 

 

(A) 1.610 refeições. 
(B) 1.526 refeições. 
(C) 1.440 refeições. 
(D) 1.345 refeições. 
(E) 1.230 refeições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
 
11. Considerando o disposto na Constituição Federal acerca da 

saúde, analise as proposições abaixo. 
 

I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

II. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais, é uma das diretrizes das ações e 
serviços públicos de saúde que integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único. 

III. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros exclusivamente por pessoa 
jurídica de direito público. 

 

 Está correto o contido em 
 

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

 

12. Assinale a alternativa em conformidade com a Norma 
Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 - NOAS-SUS 
01/02. 

 

(A) O processo de regionalização deverá contemplar uma 
lógica de planejamento integrado, compreendendo as 
noções de territorialidade, na identificação de 
prioridades de intervenção e de conformação de 
sistemas funcionais de saúde, obrigatoriamente 
restritos à abrangência municipal. 

(B) A Atenção de Média Complexidade (MC) - 
compreende um conjunto de ações e serviços 
ambulatoriais e hospitalares que visam atender os 
principais problemas de saúde da população, cuja 
prática clínica não demande a disponibilidade de 
profissionais especializados. 

(C) A garantia de acesso aos procedimentos de alta 
complexidade é de responsabilidade municipal.  

(D) A avaliação dos resultados da atenção e do impacto 
na saúde deve envolver o acompanhamento dos 
resultados alcançados em função dos objetivos, 
indicadores e metas apontados no plano de saúde, 
voltados para a melhoria do nível de saúde da 
população. 

(E) A programação de internações hospitalares deve 
utilizar critérios heterogêneos de estimativa de 
internações necessárias para a população, e 
desconsiderar a distribuição e complexidade dos 
hospitais. 

 

13. Considerando o disposto na Portaria nº 2.436 de 21 de 
setembro de 2017, assinale a alternativa que apresenta um 
princípio e uma diretriz do SUS, respectivamente. 

 

(A) Resolutividade e Coordenação do cuidado. 
(B) Equidade e Longitudinalidade do cuidado. 
(C) Cuidado centrado na pessoa e Territorialização. 
(D) Integralidade e Equidade. 
(E) População Adscrita e Universalidade. 
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14. O cálculo do número de nascidos vivos de mães residentes, 
por grupo etário, sobre o número total de nascidos vivos de 
mães residentes (x 100) se refere à 

 

(A) Taxa de mortalidade perinatal. 
(B) Taxa de mortalidade específica por afecções 

originadas no período perinatal. 
(C) Proporção de nascidos vivos por idade materna. 
(D) Taxa de mortalidade infantil. 
(E)  Mortalidade proporcional por causas mal definidas. 

 

15. Sobre a promoção da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A promoção da saúde lida com estilos de vida. 
(B) Promover saúde é educar para a autonomia. 
(C) A promoção da saúde trabalha a mobilização 

comunitária. 
(D) Se compõe de estratégias que se movem 

transversalmente em todas as políticas, programas e 
ações do setor saúde, numa tentativa de trazer o 
olhar, a perspectiva da saúde e do desafio do 
construir a integralidade em toda a sua complexidade 
e singularidade social e individual. 

(E) É mais um nível de atenção, e deve corresponder a 
ações que acontecem anteriormente à prevenção. 

 

16. A atenção básica utiliza tecnologias de cuidado 
_______________ e variadas que devem auxiliar no 
manejo das demandas e necessidades de saúde de 
________ frequência e relevância em seu território, 
observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 
o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de 
saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. É desenvolvida 
com o mais alto grau de __________________ e 
capilaridade, próxima da vida das pessoas. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
respectivas lacunas acima. 

 

(A) específicas / maior / descentralização 
(B) mais simples / menor / descentralização 
(C) acessíveis / menor / centralização 
(D) complexas / maior / descentralização 
(E) avançadas / maior / centralização 

 

17. São características do processo de trabalho das equipes de 
atenção básica: 
 

I. Prover atenção integral, contínua e organizada à 
população adscrita. 

II. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco 
e os fatores de risco clínico-comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de 
prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças 
e danos evitáveis. 

III. Desenvolver ações educativas que possam interferir 
no processo de saúde-doença da população, no 
desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, 
e na busca por qualidade de vida pelos usuários. 

 

 Está correto o contido em 
 

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

 
 
 
 
 

18. Assinale a alternativa em conformidade com o exposto na 
Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 

 

(A) O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto 
de compromissos sanitários, expressos em objetivos 
de processos e resultados e derivados da análise da 
situação de saúde do País e das prioridades definidas 
pelos governos federal, estaduais e municipais. 

(B) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas 
e articuladas pelos três entes federativos no sentido 
de transformar o SUS em política de Estado. 

(C) O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades 
claras de cada ente federado de forma a expandir as 
competências concorrentes e a tornar mais claro 
quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o 
fortalecimento da gestão diversificada e 
independente. 

(D) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS 
como sistema público universal garantidor desses 
direitos é uma das prioridades do Pacto de Gestão do 
SUS.  

(E) A redução da mortalidade infantil e materna é uma 
das prioridades do Pacto em Defesa do SUS. 

 

19. De acordo com a Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental, é correto afirmar que 

 

(A) a internação, em qualquer de suas modalidades, só 
será indicada quando os recursos extra-hospitalares 
se mostrarem insuficientes. 

(B) o tratamento em regime de internação será 
estruturado de forma a oferecer assistência integral à 
pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 
serviços médicos, de assistência social e 
psicológicos, apenas. 

(C) não é vedada a internação de pacientes portadores 
de transtornos mentais em instituições com 
características asilares. 

(D) a internação psiquiátrica somente será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que 
caracterize os seus motivos, ou a pedido do paciente. 

(E) internação involuntária é aquela que se dá com o 
consentimento do usuário convencido por terceiro. 

 

20. Assinale a alternativa em conformidade com a Portaria nº 
336 GM/MS. 

 

(A) Estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial 
poderão constituir-se nas seguintes modalidades de 
serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por 
ordem decrescente de porte/complexidade e 
abrangência populacional. 

(B) Define que somente os serviços de natureza jurídica 
pública poderão executar as atribuições de 
supervisão e de regulação da rede de serviços de 
saúde mental.  

(C) Estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) só poderão funcionar em área física 
específica e dependente de estrutura hospitalar. 

(D) Estabelece que os CAPS deverão estar capacitados 
para o acompanhamento dos pacientes de forma 
semi-intensiva. 

(E) Os CAPS deverão constituir-se em serviço não 
ambulatorial de atenção diária que funcione segundo 
a lógica do território. 
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21. Acerca do atendimento e internação domiciliar, a Lei nº 
8.080/90 estabelece que: 

 

I. nessa modalidade de assistência incluem-se, 
principalmente, os procedimentos médicos, de 
enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de 
assistência social, entre outros necessários ao 
cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 

II. serão realizados por equipes multidisciplinares que 
atuarão nos níveis da medicina preventiva, 
terapêutica e reabilitadora.   

III. só poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 

 

 Está correto o contido em 
 

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

 

22. Em consonância com o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 
2011, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, 
no mínimo, ações e serviços de: 

 

I. atenção primária, urgência e emergência. 
II. atenção psicossocial, atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar. 
III. vigilância em saúde. 

 

 Está correto o contido em 
 

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

 

23. De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado 
pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da 
gravidade do risco individual e coletivo e no critério 
____________, observadas as especificidades previstas 
para pessoas com proteção especial, conforme legislação 
vigente. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 
acima.  
 

(A) social 
(B) etário 
(C) cronológico 
(D) de gênero 
(E) acessível 

 

24. De acordo com a Lei nº 8.142 de 28/12/90, o Conselho de 
Saúde, em caráter _______________ e deliberativo, atua 
na formulação de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, 
____________ nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. As 
Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua 
organização e normas de funcionamento definidas em 
regimento ____________, aprovadas pelo respectivo 
conselho. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
respectivas lacunas acima. 

 

(A) temporário / inclusive / conjunto 
(B) temporário / exceto / próprio 
(C) permanente / inclusive / conjunto 
(D) permanente / inclusive / próprio  
(E) permanente / exceto / próprio 

 

25. NÂO é uma doença de notificação imediata (até 24 horas): 
 

(A) Leishmaniose Visceral. 
(B) Síndrome da Rubéola Congênita. 
(C) Febre Amarela. 
(D) Sarampo. 
(E) Raiva humana. 

 

CONHECIMENTOS GENERALISTAS / ESPECÍFICOS 
 

26. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao 
médico: 

 

(A) deixar de manter a integralidade do pagamento e 
permitir descontos ou retenção de honorários, mesmo 
os previstos em lei, quando em função de direção ou 
de chefia. 

(B) estabelecer vínculo de qualquer natureza com 
empresas que anunciam ou comercializam planos de 
financiamento ou consórcios para procedimentos 
médicos. 

(C) oferecer seus serviços profissionais como prêmio, 
qualquer que seja sua natureza, salvo em situações 
de permuta. 

(D) não subordinar os honorários ao resultado do 
tratamento ou à cura do paciente. 

(E) cobrar complementação de honorários em serviço 
privado mesmo quando prevista em contrato. 

 

27. NÃO é vedado ao médico: 
 

(A) deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de 
honorários por meio judicial ou extrajudicial. 

(B) prestar informações a empresas seguradoras sobre 
as circunstâncias da morte do paciente sob seus 
cuidados, além das contidas na declaração de óbito. 

(C) revelar informações confidenciais obtidas quando do 
exame médico de trabalhadores, inclusive por 
exigência dos dirigentes de empresas ou de 
instituições. 

(D) fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir 
pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis 
em anúncios profissionais ou na divulgação de 
assuntos médicos em meios de comunicação em 
geral, mesmo com autorização do paciente. 

(E) revelar sigilo profissional relacionado a paciente 
criança ou adolescente, a seus pais ou 
representantes legais, quando a não revelação possa 
acarretar dano ao paciente. 

 

28. Uma RCP de qualidade é de fundamental importância para 
o sucesso no atendimento à vítima de PCR. Acerca do 
assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A abertura da via aérea deve ser feita com a 
hiperextensão cervical e elevação da mandíbula 
naquelas vítimas com suspeita de trauma cervical.  

(B) Ventilação excessiva do paciente causa distensão 
gástrica e diminui a pressão intratorácica, 
aumentando o retorno venoso, devendo, portanto, ser 
evitada. 

(C) A desfibrilação precoce deve ser evitada para 
fornecer um período de RCP antes do choque. 

(D) As compressões torácicas são prioridade, efetuando-
se a sequência C-A-B: compressões torácicas, 
abertura da via aérea e ventilação (breathing). 

(E) Devem ser realizadas duas ventilações para cada 10 
compressões torácicas até que um dispositivo 
avançado de via aérea esteja instalado. 
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29. O choque séptico é o exemplo clássico, mais importante e 
mais prevalente do choque 

 

(A) Cardiogênico. 
(B) Hipovolêmico. 
(C) Distributivo. 
(D) Obstrutivo. 
(E) Anafilático. 

 

30. Os bloqueadores dos canais de cálcio são fármacos 
utilizados no tratamento de algumas doenças 
cardiovasculares e hipertensão. Atuam como 
vasodilatadores, reduzindo a frequência cardíaca e 
desacelerando a condução auriculoventricular. São 
medicamentos pertencentes ao grupo di-hidropiridinas, 
EXCETO 
 

(A) Anlodipino,   
(B) Nifedipino, 
(C) Valsartam.  
(D) Diltiazem. 
(E) Verapamil. 

 

31. Paciente, 8 anos, chega ao PS apresentando febre 
acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz 
escorrendo, falta de apetite e mal-estar. Ao exame físico, 
são observadas, na parte interna das bochechas, manchas 
brancas. Conforme os sintomas apresentados, o 
diagnóstico mais provável é de 

 

(A) sarampo. 
(B) difteria. 
(C) toxoplasmose. 
(D) varicela. 
(E) rubéola. 

 

32. São(é) causa(s) de neutropenia adquirida: 
 

I. Benzodiazepínicos. 
II. Inibidores da ECA, como enalapril. 
III. Inibidores de recaptação de serotonina e 

noradrenalina, como venlafaxina. 
 

Está correto o contido em 
 

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

 

33. Sobre a síndrome de Cushing, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Normalmente é causada por um tumor hipofisário que 
faz com que as glândulas adrenais produzam 
corticosteroides em excesso.  

II. Pode ser resultante de tumores em outros locais 
(como os pulmões) ou quando a pessoa recebe 
corticosteroides para tratar outros problemas de 
saúde. 

III. Mede-se o nível de cortisol para detectar a doença. 
 

Está correto o contido em 
 

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

34. Sobre a doença meningocócica (meningococcemia, 
meningite), analise as assertivas abaixo. 

 

I. Na meningite, além dos sintomas de febre e mialgia, 
podem ocorrer também náuseas e vômitos. 

II. Os sintomas clássicos (rash hemorrágico, 
meningismo e alteração da consciência) costumam 
aparecer no início da doença. 

III. Deve-se realizar os testes de Kernig e Brudzinki para 
avaliar irritação meníngea, no entanto, a ausência 
destes sinais não exclui meningococcemia. 

 

Está correto o contido em 
 

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

 

35. No que concerne ao preenchimento de receitas médicas, o 
símbolo ® indica o(a) 

 

(A) nome de venda do produto. 
(B) relevância do medicamento. 
(C) restrição do medicamento. 
(D) princípio ativo do produto. 
(E) tipo de produto. 

 

36. Acerca da epidemiologia do câncer de mama, é 
INCORRETO afirmar que  
 

(A) dados clínicos, epidemiológicos e experimentais têm 
demonstrado que o risco de desenvolvimento de 
câncer de mama esporádico está fortemente 
relacionado à produção de esteroides sexuais. 

(B) fatores responsáveis pela diminuição da incidência da 
doença não incluem a redução da incidência em 
todos os grupos de mulheres com mais de 45 anos 
que sugere um efeito devido à saturação do sistema 
de rastreamento da doença. 

(C) condições endócrinas moduladas pela função 
ovariana, como a menarca precoce, menopausa 
tardia e gestação, assim como a utilização de 
estrógenos exógenos, são componentes relevantes 
do risco de desenvolvimento do câncer de mama. 

(D) em sinergismo com os fatores hormonais, estudos 
observacionais indicam que o comportamento 
humano relacionado ao estilo de vida, o que inclui 
modificações na dieta e na atividade física, podem 
contribuir para o aumento da incidência do câncer de 
mama em todo o mundo. 

(E) estudos recentes demonstram que a urbanização da 
sociedade e as condições socioeconômicas são 
fatores consideráveis de risco para o câncer de 
mama. 

 

37. A partir da forma e do número de cromossomos de uma 
espécie, é estabelecido seu cariótipo. A representação do 
cariótipo pode ser um ___________ ou um _____________ 
e é ele que fornece as informações substanciais para o 
estabelecimento das relações entre espécies, com respeito 
à organização dos cromossomos. 

 

Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas. 
 

(A) ideograma / edograma 
(B) filograma / heredrograma  
(C) cariograma / ideograma 
(D) heredograma / filograma 
(E) filograma / cariograma 
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38. Tanto o paciente que já teve câncer, como seus familiares 
que nunca tiveram, mas que querem saber qual a 
probabilidade, podem buscar uma avaliação no 
Departamento de Oncogenética. As famílias atendidas 
apresentam o seguinte perfil:  
 

I. vários casos de câncer na mesma família. 
II. paciente com câncer em idade mais precoce que a 

usual. 
III. paciente com tumores múltiplos de origens diferentes 

ou bilaterais. 
 

É correto o que se afirma em 
 

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

 

39. São formas que a quimioterapia é administrada:   
 

(A) intravenosa, endovenosa, intracutânea e 
intramuscular. 

(B) subaracnóidea, via oral, endovenosa e intracutânea. 
(C) intratecal, via oral, intracraniana e subaracnóidea. 
(D) via oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea, 

intratecal, tópica. 
(E) tópica, intramuscular e intracraniana. 

 

40. Acerca dos cuidados que se deve ter quando iniciar a 
radioterapia para minimizar os efeitos na pele, analise as 
assertivas abaixo.  
 

I. Após a aplicação da radiação, não aplicar uma 
camada fina de creme hidratante. 

II. Não depilar a área tratada com lâminas ou ceras 
depilatórias durante o tratamento. 

III. Para tomar banho, usar a força do jato d’água do 
chuveiro ou ducha na pele irradiada. 

 

É correto o que se afirma em 
 

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


