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Leia atentamente as instruções abaixo:

 01	 Você	recebeu	do	fiscal	o	seguinte	material:
  a)	Este	Caderno,	com	40	(quarenta)	questões	da	Prova	Objetiva,	sem	repetição	ou	falha,	conforme	distribuição	abaixo:

        b)	Um	Cartão	de	Respostas	destinado	às	respostas	das	questões	objetivas.

02 Verifique	se	este	material	está	em	ordem	e	se	o	seu	nome	e	número	de	 inscrição	conferem	com	os	que	aparecem	no	
Cartão	de	Respostas.	Caso	contrário,	notifique	imediatamente	o	fiscal.

03				Após	a	conferência,	o	candidato	deverá	assinar	no	espaço	próprio	do	Cartão	de	Respostas,	com	caneta	esferográfica	de	
tinta	na	cor	azul	ou	preta.

04	 	No	Cartão	de	Respostas	da	prova	objetiva,	a	marcação	da	alternativa	correta	deve	ser	feita	cobrindo	a	letra	correspondente	
ao	número	da	questão	e	preenchendo	todo	o	espaço	interno,	com	caneta	esferográfica	de	tinta	na	cor	azul	ou	preta,	de	
forma	contínua	e	densa.

05	 Para	cada	uma	das	questões	objetivas,	são	apresentadas	4	(quatro)	alternativas	classificadas	com	as	letras	(A,	B,	C	e	D),	
mas	só	uma	responde	adequadamente	à	questão	proposta.	Você	só	deve	assinalar	uma	alternativa.	A	marcação	em	mais	
de	uma	alternativa	anula	a	questão,	mesmo	que	uma	das	respostas	esteja	correta.

06	 O	candidato	poderá	entregar	seu	Cartão	de	Respostas,	seu	Caderno	de	Questões	e	retirar-se	da	sala	de	prova	somente	
depois	 de	 decorridos	 60	 (sessenta)	 minutos	 do	 início	 da	 prova.	 O	 candidato	 que	 insistir	 em	 sair	 da	 sala	 de	 prova,	
descumprindo	o	aqui	disposto,	deverá	assinar	o	Termo	de	Ocorrência	declarando	sua	desistência	do	Concurso,	que	será	
lavrado	pelo	Coordenador	do	Local.

07	 Ao	candidato,	será	permitido	levar	seu	CADERNO	DE	QUESTÕES	a	partir	de	60	(sessenta)	minutos	para	o	término	da	
prova	e	desde	que	permaneça	em	sala	até	esse	momento.

08	 Não	será	permitida	a	cópia	de	gabarito	no	local	de	prova.	Ao	terminar	a	prova	de	Conhecimentos,	o	candidato	entregará	
obrigatoriamente	o	seu	CARTÃO	DE	RESPOSTAS	e	o	seu	CADERNO	DE	QUESTÕES	ao	fiscal	de	sala,	ressalvado	o	
estabelecido	no	item	7.

09	 Reserve	os	30	(trinta)	minutos	finais	para	marcar	seu	Cartão	de	Respostas.	Os	rascunhos	e	as	marcações	assinaladas	no	
Caderno	de	Questões	não	serão	levados	em	consideração.

10	 Os	3	(três)	últimos	candidatos	permanecerão	sentados	até	que	todos	concluam	a	prova	ou	que	termine	o	seu	tempo	de	
duração,	devendo	assinar	a	ata	de	sala	e	retirar-se	juntos.

Duração:	03h30min	(três	horas	e	trinta	minutos)
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1

“É importante que a sociedade compreenda a necessidade 
de investir na saúde mental”

A	pandemia	 acionou	 os	 sinais	 de	 alerta	 para	 a	 saúde	mental	
e	 deu-lhe	 uma	 visibilidade	 nunca	 antes	 vista.	 O	 cansaço	
pandêmico,	 a	 preocupação	 e	 o	 medo	 de	 uma	 doença	
desconhecida,	 o	 isolamento	 e	 o	 esforço	 visível	 no	 rosto	 dos	
profissionais	de	saúde	que	aguentaram	trabalhar,	meses	a	fio,	
na	 linha	da	 frente	na	 luta	contra	a	covid-19	 trouxeram	o	 tema	
para	a	opinião	pública.	O	desafio	da	saúde	mental	em	Portugal	
é	agora	“aproveitar	a	onda	e	não	deixar	que	o	tema	volte	a	ser	
menos	visível	e	garantir	que	as	pessoas	estejam	conscientes	e	
despertas	para	o	problema”,	afirma	António	Leuschner.	

O	psiquiatra	e	presidente	do	Conselho	Nacional	de	Saúde	Mental	
participou	em	mais	um	podcast,	onde	recordou	o	direito	de	todos	
os	cidadãos	a	usufruir	de	bem-estar	mental,	acompanhando	o	
bem-estar	físico	e	o	bem-estar	social.	“Estas	três	componentes	
são	absolutamente	indissociáveis”,	refere,	 lembrando	que	este	
é	um	problema	que	surge	muitas	vezes	associado	a	doenças	
físicas	 graves,	 em	 que	 os	 doentes	 sofrem	 psicologicamente	
com	 isso,	 e	 que,	 por	 isso,	 é	 essencial	 garantir	 que	 têm	 o	
acompanhamento	e	o	apoio	necessários.	

Este	é	um	problema	que	afeta	não	só	os	doentes,	mas	também	
as	 famílias.	 “Não	 podemos	 esquecer	 que	 por	 detrás	 de	 uma	
pessoa	 há	 sempre	 um	 agregado	 familiar”,	 aponta	 Joaquina	
Castelão,	 que	 participou	 igualmente	 no	 podcast	 sobre	 saúde	
mental	e	que,	em	conjunto	com	António	Leuschner,	desenvolveu	
a	tese	que	reflete	e	aponta	caminhos	sobre	o	tema.	

A	 presidente	 da	 Familiarmente	 (Federação	 Portuguesa	 de	
Associações	 de	 Famílias	 com	 Pessoas	 com	 Experiências	 de	
Doença	Mental),	que	conhece	de	perto	o	problema	e	 trabalha	
junto	 de	 outras	 famílias	 e	 das	 associações	 que	 lhes	 dão	
voz,	 alerta	 para	 a	 importância	 da	 promoção	 da	 saúde	 e	 da	
prevenção,	não	apenas	com	a	saúde	mental,	 “mas,	acima	de	
tudo,	 no	 diagnóstico	 correto,	 no	 tratamento	 adequado	 e	 num	
acompanhamento	 integrado	 em	 termos	multidisciplinares,	 que	
inclua	como	recurso	–	e	não	apenas	como	parceiro	–	a	família”.	
Porque	esta,	acrescenta,	 também	precisa	de	ser	cuidada,	não	
com	a	mesma	tipologia	de	doença,	mas	necessita	de	apoio	e	de	
acompanhamento.	“Esta	é	uma	percentagem	muito	elevada	da	
nossa	população	e	requer	uma	atenção	muito	grande	por	parte	
dos	 principais	 responsáveis	 pelas	 políticas	 de	 saúde	 mental,	
pelos	dirigentes	dos	serviços	e	da	sociedade	em	si.”	

O	 estigma	 sobre	 estas	 doenças	 –	 que	 ainda	 perdura	 em	
pleno	 século	 XXI	 –	 tem	 também,	 na	 opinião	 da	 presidente	
da	 Familiarmente,	 que	 ser	 eliminado.	 Na	 sua	 perspectiva,	 a	
sociedade	continua	a	ser	a	principal	responsável	pelo	estigma	
que	se	mantém,	provavelmente	por	falta	de	informação	sobre	o	
assunto,	“mas	o	que	é	certo	é	que	ainda	há	muito	a	fazer	nessa	
área”.	

António	Leuschner	concorda	e	acrescenta	que	a	saúde	mental	
pode,	e	deve,	ser	 trabalhada	da	mesma	 forma	que	a	 restante	
saúde,	ou	seja,	muito	antes	de	aparecer	a	doença.	E	estas	ações,	
defende,	 devem	começar	muito	 cedo	na	 vida	das	pessoas.	A	
recente	constituição	de	um	grupo	que	 fará	um	estudo	sobre	a	
importância	da	saúde	mental	no	aumento	da	criminalidade	nos	
jovens	abaixo	dos	16	anos	é,	para	o	psiquiatra,	um	passo	muito	
importante.	“Tendo	a	noção	de	que	é	verdade	que	muitas	das	
determinantes	das	descompensações	não	estão	propriamente	

na	 entidade	 biológica	 por	 detrás	 de	 cada	 um	 de	 nós,	 mas	
também	estarão	em	fatores	ambientais,	sociais,	económicos	ou	
familiares,	é	um	trabalho	fundamental”,	reforça.	

Relativamente	aos	custos,	uma	componente	sempre	importante	
em	qualquer	temática	da	saúde,	Joaquina	Castelão	acredita	que	
serão	 idênticos,	ou	até	menores,	que	em	muitas	outras	áreas	
da	 saúde.	 “Há	 custos	 numa	 fase	 inicial,	 que	 se	 transformam	
em	dividendos	muito	superiores	aos	custos	do	que	se	 investe	
na	 saúde,	 devido	a	 toda	a	 repercussão	que	 tem	uma	pessoa	
estabilizada	poder	levar	a	sua	vida	com	normalidade.”	

Muitas	vezes	estas	pessoas	deixam	os	empregos	ou	os	estudos,	
interrompendo	o	ciclo	de	vida	normal	devido	à	incapacidade	que	
a	 doença	 traz,	 enquanto	 progride	 sem	 tratamento	 adequado.	
O	mesmo	acontece	 nas	 famílias,	 que	 frequentemente	 deixam	
de	 trabalhar	 para	 fazer	 um	 acompanhamento,	 reduzindo	 o	
rendimento	do	agregado,	com	todas	as	implicações	económicas	
e	 sociais	 que	 a	 situação	 acarreta.	 “Temos	 de	 ponderar	 todos	
estes	fatores	e	não	pensar	apenas	no	custo	que	pode	ter	para	o	
Estado.	Neste	momento,	o	maior	custo	está	sobre	a	pessoa	que	
sofre,	sobre	a	sua	família	e	sobre	a	sociedade,	porque	é	uma	
pessoa	que	deixa	de	produzir	para	o	país.”

Fátima	Ferrão
Diário	de	Notícias,	19/6/2022
Texto	publicado	em	Portugal

1.	 Na	 primeira	 frase	 do	 sexto	 parágrafo,	 uma	 relação	 entre	
a	saúde	em	geral	do	 indivíduo	e	a	saúde	mental	é	construída	
implicitamente,	podendo	ser	formulada	do	seguinte	modo:

A)	 o	sistema	público	não	comporta	essa	demanda
B)	 as	ações	de	prevenção	devem	ser	incentivadas
C)	 os	estigmas	sociais	são	reflexo	dos	casos	mais	graves
D)	 o	uso	de	medicação	é	inevitável	nesse	tipo	de	doença

2.	 Uma	 característica	 básica	 dos	 gêneros	 jornalísticos	
evidenciada	no	texto	lido	é:

A)		 uso	restrito	de	verbos	no	pretérito	perfeito
B)		 omissão	de	marcas	linguísticas	de	opinião
C)		 emprego	sistemático	de	períodos	simples
D)		 presença	de	relatos	de	vozes	autorizadas

3.	 Acerca	do	aspecto	econômico	no	contexto	do	cuidado	em	
saúde	mental,		de	acordo	com	o	texto,	o	investimento	público	em	
saúde	pode	ser:

A)	 indesejado,	já	que	os	tratamentos	para	essas	doenças	são	
longos	

B)	 repassado,	para	que	se	evite	sobrecarga	de	 impostos	ao	
público

C)	 positivo,	uma	vez	que	a	doença	retira	pessoas	do	sistema	
produtivo

D)	 insustentável,	de	modo	que	a	rede	não	suporte	a	gratuidade	
integral

4.	 “O	cansaço	pandêmico,	a	preocupação	e	o	medo	de	uma	
doença	 desconhecida,	 o	 isolamento	 e	 o	 esforço	 visível	 no	
rosto	 dos	 profissionais	 de	 saúde	 que	 aguentaram	 trabalhar”	
(1º	parágrafo).
No	trecho,	o	emprego	da	vírgula	se	justifica	por:

A)	 indicar	a	presença	de	elementos	contraditórios	na	frase
B)	 apresentar	estrutura	linguística	denotadora	de	opinião
C)	 estabelecer	enumeração	de	termos	de	mesmo	tipo
D)	 propor	comparação	entre	dimensões	do	problema
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5.	 “Este	 é	 um	 problema	 que	 afeta	 não	 só	 os	 doentes,	 mas	
também	as	famílias”	(3º	parágrafo).
A	relação	de	sentido	entre	as	partes	da	frase	pode	ser	definida	
como:

A)	 adição
B)	 contraste
C)	 concessão
D)	 proporção

6.	 No	 quarto	 parágrafo,	 o	 comentário	 apresentado	 entre	
travessões	explicita	o	posicionamento	da	especialista	a	respeito	
do	papel	da	família,	caracterizado	por:

A)	 comparar	formações	distintas	na	sociedade
B)	 contrapor-se	a	uma	visão	restritiva	do	grupo
C)	 indicar	uma	ação	gradual	no	tratamento
D)	 restringir	função	do	cônjuge	no	cuidado	

7.	 A	relação	de	sentido	estabelecida	entre	a	frase	em	destaque	
e	 a	 anterior,	 no	 texto,	 pode	 ser	 explicitada	 pelo	 seguinte	
conectivo:

A)	 por	isso
B)	 ainda	que
C)	 no	entanto
D)	 tanto	quanto

8.	 No	 trecho,	 há	 duas	 ocorrências	 da	 palavra	 “que”,	
classificadas	como:

A)	 interjeição
B)	 pronome
C)	 conjunção
D)	 preposição

9.	 “Esta	 é	 uma	 percentagem	 muito	 elevada	 da	 nossa	
população	 e	 requer	 uma	 atenção	muito	 grande	 por	 parte	 dos	
principais	responsáveis	pelas	políticas	de	saúde	mental,	pelos	
dirigentes	dos	serviços	e	da	sociedade	em	si.”	(4º	parágrafo)
O	 trecho	 destacado	 encontra-se	 corretamente	 substituído	 por	
um	pronome	em:

A)	 Esta	é	uma	percentagem	muito	elevada	da	nossa	população	
e	a	requer

B)	 Esta	é	uma	percentagem	muito	elevada	da	nossa	população	
e	lhes	requer

C)	 Esta	é	uma	percentagem	muito	elevada	da	nossa	população	
e	requer-lhe

D)	 Esta	é	uma	percentagem	muito	elevada	da	nossa	população	
e	os	requer

10.	A	palavra	“idênticos”	é	acentuada	pelo	mesmo	motivo	de:

A)	 saúde
B)	 pública
C)	 responsável
D)	 indissociáveis

“O	 desafio	 da	 saúde	 mental	 em	 Portugal	 é	 agora	 ‘aproveitar	
a	 onda	 e	 não	 deixar	 que	 o	 tema	 volte	 a	 ser	menos	 visível	 e	
garantir	que	as	pessoas	estejam	conscientes	e	despertas	para	o	
problema’,	afirma	António	Leuschner”	(1º	parágrafo)

Observe	o	trecho	a	seguir	e	responda	às	questões	7	e	8:

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11. Há	diferentes	modalidades	de	processamento.	Uma	delas	
se	caracteriza	por	sua	constante	atualização,	haja	vista	que	as	
informações	são	processadas	no	mesmo	momento	em	que	são	
registradas.	 São	 exemplos	 desse	 tipo	 de	 processamento	 as	
operações	 com	 créditos	 de	 celulares,	 operações	 financeiras,	
operações	 com	 cartões	 de	 crédito	 e	 débito	 para	 o	 usuário.	
Neste	 último	 caso,	 o	 valor	 é	 descontado	 da	 conta	 no	mesmo	
momento	em	que	se	realiza	a	compra.	Assinale	a	alternativa	que	
apresenta	o	nome	dessa	modalidade:

A)	 time	sharing
B)	 offline
C)	 batch
D)	 online

14. 	A	planilha	abaixo	 foi	elaborada	no	Excel	2019	BR,	e,	na	
célula	C9,	foi	inserida	a	expressão	=PROCV(A6;A4:C7;3;0)

Nessas	condições,	o	conteúdo	mostrado	em	C9	é:	
 
A)	 HD
B)	 PENDRIVE
C)	 NOTEBOOK
D)	 SCANNER

12. Em	 um	 microcomputador	 ou	 notebook,	 com	 sistema	
operacional	Windows	10	BR	64	bits,	para	mostrar	o	gerenciador	
de	pastas	e	arquivos,	conhecido	por	Explorer	(ou	Explorador	de	
Arquivos),	 na	 tela	 do	monitor,	 deve-se	executar	 um	atalho	de	
teclado,	que	corresponde	a	pressionar	simultaneamente	e	em	
sequência,	as	teclas																																																	e:	

A)	 D
B)	 E
C)	 R
D)	 X

13. Um	funcionário	de	nível	superior	da	Prefeitura	de	Pontes	
e	 Lacerda	 está	 digitando	 um	 texto	 no	 Word	 2019	 BR	 e,	 em	
determinando	momento,	pressionou	simultaneamente	as	teclas	
<Ctrl> e T.	Esse	procedimento	corresponde	à	execução	de	um	
atalho	de	teclado	com	a	seguinte	finalidade:

A)	 selecionar	todo	o	texto	
B)	 verificar	a	ortografia	e	gramática
C)	 mostrar	a	aparência	do	texto	que	será	impresso
D)	 substituir	uma	determinada	palavra	no	texto	por	outra
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15. No	browser	Google	Chrome,	versão	102.0.5005.63	(x64),	
em	um	notebook	com	Windows	10	BR,	o	acionamento	de	um	
ícone	no	canto	superior	da	tela	do	monitor	 tem	por	significado	
“Personalizar	e	controlar	o	Google	Chrome”.	Esse	ícone	é:

A)

B)

C)

D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
16. O	conjunto	de	valores	que	norteiam	o	exercício	da	função	
administrativa	do	agente	público,	em	seu	órgão,	chamado:	

A)	 competência
B)	 finalidade
C)	 elemento	administrativo
D)	 moral	administrativa

17. A	transferência	feita	por	lei	específica,	da	titularidade	de	certa	
competência	 de	 um	 município	 a	 uma	 entidade	 administrativa	
criada	 para	 essa	 finalidade,	 por	 prazo	 indeterminado,	 é	
conhecida	como:

A)	 permissão
B)	 outorga
C)	 delegação
D)			desconcentração

18. O	ato	que	a	administração	pública	pode	praticar,	nos	limites	
da	lei,	com	certa	liberdade	de	escolha,	procedendo	à	avaliação	
da	 conduta	 a	 ser	 adotada,	 segundo	 critérios	 de	 conveniência	
e	 oportunidade	 e	 segundo	 sua	 conveniência	 administrativa,	 é	
denominado:

A)	 discricionário
B)	 político
C)	 vinculado
D)	 concessivo

19.Segundo	 a	 Constituição	 Federal	 de	 1988,	 o	 instrumento	
judicial	 conferido	 a	 qualquer	 cidadão	 para	 anular	 ato	 lesivo	 à	
moralidade	administrativa	é	conhecido	como:

A)	 habeas data
B)	 mandado	de	injunção
C)	 ação	popular
D)	 habeas corpus

20. De	acordo	com	a	Lei	Complementar	nº	62/2008	do	Município	
de	Pontes	 e	 Lacerda/MT,	 a	 qual	 dispõe	 sobre	 o	Estatuto	 dos	
Servidores	 Públicos	 Municipais,	 o	 conjunto	 de	 atribuições	 e	
responsabilidades	 previstas	 na	 estrutura	 organizacional	 que	
deve	ser	cometido	a	um	servidor	recebe	o	nome	de:

A)	 caráter	efetivo
B)	 cargo	público
C)	 investidura
D)	 exercício	público

21. Queimaduras	são	 lesões	decorrentes	de	agentes	–	como	
energia	 térmica,	 elétrica	 ou	 química	 –	 que	 são	 capazes	 de	
produzir	calor	excessivo,	com	danos	aos	tecidos	corporais.	São	
condições	que	classificam	a	queimadura	como	grave,	exceto:

A)	 Idade	menor	do	que	10	anos	ou	maior	do	que	65	anos	
B)	 Politrauma	e	doenças	prévias	associadas
C)	 Extensão/profundidade	 maior	 do	 que	 20%	 de	 superfície	

corporal	queimada	em	adultos
D)	 Extensão/profundidade	 maior	 do	 que	 10%	 de	 superfície	

corporal	queimada	em	crianças

22. A	 dor	 abdominal	 pode	 ser	 uma	 queixa	 desafiadora	 na	
prática	médica,	porque	a	causa	pode	ser	tanto	benigna	quanto	
uma	patologia	aguda	grave.	O	abdômen	agudo	é	uma	síndrome	
clínica	 que	 se	 caracteriza	 por	 dor	 abdominal	 de	 início	 súbito,	
não	traumático,	que	requer	tratamento	imediato.	Nesses	casos,	
a	história	médica	e	exame	físico	são	essenciais	para	criar	um	
diagnóstico	 diferencial	 focado	 e	 adequado.	 Assinale	 a	 opção	
em	que	a	correlação	entre	os	sinais	a	serem	investigados	e	a	
patologia	está	incorreta:

A)	 Sinal	de	Blumberg,	apendicite
B)	 Sinal	de	Jobert,	pneumoperitônio
C)	 Sinal	de	Torres-	Homem,	abscesso	esplênico
D)	 Sinal	de	Murphy,	colecistite	aguda

23. A	hemorragia	digestiva	alta	(HDA)	é	uma	condição	médica	
comum,	com	substancial	morbidade	e	mortalidade.	Apresenta-
se	normalmente	com	hematêmese	e/ou	melena.	São	causas	de	
HDA,	exceto:

A)	 divertículo	de	Meckel	e	angiodisplasia	
B)	 úlceras	duodenais	ou	gástricas	e	gastrite/duodenite	severa	

ou	erosiva
C)	 varizes	de	esôfago	e	câncer	de	estômago	
D)	 síndrome	de	Mallory-Weiss	e	hemobilia

24. O	 tétano	 é	 uma	 doença	 infecciosa	 grave,	 causada	 por	
uma	 toxina	 produzida	 pela	 bactéria	Clostridium tetani e,	 uma	
vez	 que	 os	 esporos	 não	 podem	 ser	 eliminados	 do	 ambiente,	
a	 imunização	e	o	cuidado	apropriado	da	 ferida	são	essenciais	
para	a	prevenção	dessa	 infecção.	Sobre	o	 tétano	acidental,	é	
correto	afirmar	que:

A)	 a	 imunoprofilaxia	 contra	 o	 tétano	 para	 indivíduos	
imunodeprimidos,	 mesmo	 que	 vacinados,	 deverá	 ser	
sempre	 o	 soro	 antitetânico	 no	 lugar	 da	 imunoglobulina,	
devido	à	meia-vida	menor	dos	anticorpos	

B)	 a	 principal	medida	 de	 prevenção	 do	 tétano	 acidental	 é	 a	
vacinação.	 As	 baixas	 coberturas	 vacinais	 podem	 incorrer	
em	aumento	do	número	de	casos	e,	consequentemente,	em	
aumento	da	letalidade

C)	 o	grupo	de	risco	mais	propenso	ao	tétano	acidental	são	as	
crianças	e	os	adolescentes,	 já	que	estão	expostos	a	mais	
acidentes,	 e	 a	 vacinação	 neste	 grupo	 tem	 diminuído	 ao	
longo	dos	anos	

D)	 a	 profilaxia	 do	 tétano	 em	 ferimentos	 profundos	 e/ou	
contaminados,	em	pacientes	com	imunização	feita	entre	5	
a10	anos,	é	feita	com	imunoglobulina	e	vacina	dT	
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25.	 A	 trombose	 venosa	 profunda	 (TVP)	 resulta	 da	 formação	
de	coágulos	sanguíneos	nas	grandes	veias,	habitualmente	das	
pernas.	Pode	gerar	a	tromboembolia	pulmonar	(EP).	Considere	
como	 verdadeiras	 (V)	 ou	 falsas	 (F)	 as	 seguintes	 afirmações	
sobre	a	TVP	e	a	EP:

I.	 A	 síndrome	 pós-flebítica	 causa	 tumefação	 crônica	 nas	
pernas	 e	 desconforto	 pelos	 danos	 às	 valvas	 venosas	 no	
membro	acometido

II.	 EP	é	um	quadro	de	baixa	mortalidade,	já	que	a	insuficiência	
ventricular	direita	é	rapidamente	resolvida

III.	 A	 dosagem	 do	 D-dímero	 pode	 excluir	 EP	 em	 pacientes	
com	baixa	a	moderada	probabilidade	de	EP,	se	o	resultado	
estiver	aumentado	

IV.	 São	 fatores	de	 risco	para	TVP:	câncer,	 fumo,	obesidade,	
gestação	e	uso	de	contraceptivos	orais	combinados

Aponte	a	alternativa	que	apresenta	a	sequência	correta,	de	cima	
para	baixo:

A)	 V,	V,	F,	F
B)	 F,	F,	V,	V
C)	 V,	F,	F,	V
D)	 F,	V,	V,	F

26. Joana,	uma	paciente	de	34	anos,	comparece	ao	consultório	
de	 atenção	 primária	 à	 saúde.	 Na	 anamnese,	 identificam-se	
os	 seguintes	 sintomas:	 há	 4	 meses,	 apresenta	 um	 quadro	
persistente	 de	 desânimo,	 perda	 de	 interesse	 pelas	 atividades	
diárias;	redução	da	energia	e	da	capacidade	de	concentração;	
sentimentos	 de	 culpa;	 isolamento	 social.	 Dadas	 essas	
informações,	sugere-se	o	diagnóstico	de	síndrome	depressiva.	
Diante	de	quadros	depressivos,	é	adequado	afirmar	que:

A)	 não	 é	 necessário	 excluir	 quadro	 de	mania	 ou	 hipomania,	
já	 que	 o	 transtorno	 bipolar	 geralmente	 não	 se	 apresenta	
inicialmente	com	depressão	

B)	 se	 há	 risco	 de	 tentativa	 de	 suicídio,	 o	 fornecimento	 de	
antidepressivos	 deve	 ser	 feito	 em	 pequenas	 quantidades	
ou	ficar	em	posse	de	um	cuidador

C)	 a	 classe	 medicamentosa	 dos	 tricíclicos	 é	 eficaz	 e	 bem	
tolerável,	pois	possuem	poucos	efeitos	anticolinérgicos

D)	 os	inibidores	da	recaptação	da	serotonina	são	fármacos	de	
primeira	linha	e	melhoram	a	função	sexual

27. A	 hipertensão	 arterial	 sistêmica	 é	 uma	 doença	 crônica	
não	 transmissível,	 caracterizada	 pela	 elevação	 persistente	 da	
pressão	 arterial.	 Sobre	 o	 tratamento	 da	 hipertensão	 arterial	
sistêmica,	de	acordo	com	as	diretrizes	brasileiras	de	hipertensão	
arterial	de	2020,	é	correto	afirmar	que:

A)	 os	betabloqueadores	podem	ser	prescritos	como	fármacos	
de	primeira	linha	em	mulheres	em	potencial	de	engravidar

B)	 no	 tratamento	 não	 medicamentoso,	 é	 recomendada	 a	
realização	de,	pelo	menos,	250	minutos	de	atividade	física	
moderada,	desde	que	tolerada

C)	 a	monoterapia	é	a	estratégia	terapêutica	preferencial	para	a	
maioria	dos	hipertensos,	independentemente	do	estágio	da	
hipertensão	e	do	risco	cardiovascular	associado

D)	 dentre	os	efeitos	adversos	dos	bloqueadores	dos	receptores	
AT1	 de	 angiotensina	 II,	 incluem-se:	 redução	 inicial	 da	
filtração	glomerular	e	hipocalemia

28. A	asma	é	caracterizada	por	sintomas	como	dispneia,	tosse,	
sibilos	 e	 sensação	 de	 aperto	 no	 peito,	 com	 limitação	 variável	
ao	fluxo	aéreo	e	hiper-responsividade	das	vias	aéreas.	Sobre	a	
asma	em	adultos,	é	incorreto	afirmar	que:

A)	 a	 espirometria	 antes	 e	 depois	 do	 broncodilatador	 é	 a	
investigação	inicial	mais	útil,	e	deve	ser	feita	antes	de	iniciar	
o	tratamento

B)	 é	recomendável	a	confirmação	do	diagnóstico	de	asma	com	
testes	de	função	pulmonar,	sempre	que	possível,	antes	de	
iniciar	o	tratamento	de	longo	prazo

C)	 o	 uso	 de	 corticoide	 inalatório	 associado	 com	 formoterol,	
comparado	com	broncodilatador	de	curta	ação,	reduz	risco	
de	exacerbações	

D)	 broncodilatador	 de	 curta	 duração,	 isoladamente,	 é	 a	
estratégia	 preferencial	 para	 alívio	 das	 exacerbações	 da	
asma

29. Sobre	 o	 tratamento	 farmacológico	 da	 Diabetes	 mellitus	
tipo	2	(DM2),	segundo	as	diretrizes	da	Sociedade	Brasileira	de	
Diabetes	(2022),	é	correto	afirmar	que:

A)	 em	 adultos	 com	 DM2,	 com	 os	 sintomas	 de	 poliúria,	
polidipsia	e	perda	de	peso,	que	apresentam	hemoglobina	
glicada	maior	que	9%	ou	glicemia	de	jejum	maior	ou	igual	a	
250	mg/dL,	é	recomendado	o	tratamento	à	base	de	insulina	
para	 melhorar	 o	 controle	 glicêmico,	 ainda	 que	 de	 forma	
transitória

B)	 em	adultos	não	gestantes	com	diagnóstico	recente	de	DM2,	
sem	doença	cardiovascular	ou	renal,	assintomáticos,	onde	
a	 HbA1c	 é	 >	 8,0%,	 a	 terapia	 com	metformina	 associada	
à	 insulina	deve	 ser	 considerada	para	melhorar	 o	 controle	
glicêmico

C)	 em	 pacientes	 que	 usam	 metformina,	 deve-se	 avaliar	
a	 deficiência	 da	 vitamina	 B12,	 cujos	 níveis	 devem	 ser	
verificados	 anualmente	 após	 os	 4	 anos	 de	 início	 da	
medicação;	deve-se	avaliar	ainda	a	 redução	de	sua	dose	
em	30%	se	houver	insuficiência	renal	crônica	pelo	risco	de	
acidose	metabólica

D)	 os	agonistas	do	receptor	da	GLP1	podem	ser	usados	em	
gestantes	ou	pacientes	com	doença	renal	crônica	e	podem	
ser	considerados	no	tratamento	quando	há	surgimento	de	
microalbuminúria.	Também	podem	ser	usados	em	pacientes	
com	doença	cardiovascular	clinicamente	estabelecida

30. A	doença	isquêmica	do	coração,	também	conhecida	como	
doença	coronariana,	é	o	termo	utilizado	para	indicar	suprimento	
de	sangue	inadequado	para	o	miocárdio	devido	à	obstrução	das	
artérias	 coronárias	 epicárdicas,	 geralmente	 por	 aterosclerose.	
Sobre	o	 tratamento	da	doença	coronariana	crônica,	marque	a	
alternativa	que	apresenta	uma	prescrição	incorreta:

A)	 Prescreve-se	o	uso	de	hipolipemiantes	 –	 como	estatinas,	
fibratos,	e	ezetimibe	–	para	diminuição	de	LDL,	juntamente	
com	mudança	de	estilo	de	vida	

B)	 Prescreve-se	 o	 uso	 de	 bloqueadores	 beta-adrenérgicos	
como	 fármacos	 de	 primeira	 linha,	 já	 que	 diminuem	 a	
frequência	cardíaca	e	a	contratilidade	miocárdica	

C)	 Nitratos	 devem	 ser	 evitados	 em	 pacientes	 com	
cardiomiopatia	 hipertrófica	 e	 em	 suspeita	 de	 infarto	 de	
ventrículo	esquerdo,	pelo	risco	de	hipotensão

D)	 Nifedipino	 deve	 ser	 evitado,	 a	 não	 ser	 que	 seja	 usado	
em	 conjunto	 com	 betabloqueador,	 já	 que	 pode	 aumentar	
mortalidade	pós-infarto	do	miocárdio
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31. O	 período	 pós-parto	 é	 um	 momento	 oportuno	 para	 o	
aconselhamento	 anticoncepcional,	 e	 esse	 ato	 envolve	 a	
compreensão	dos	desejos	da	paciente	em	 relação	à	gravidez	
futura,	suas	preferências	em	relação	às	opções	contraceptivas	
e	 as	 características	 e	 atributos	 dos	 próprios	 métodos	
contraceptivos.	 Sobre	 os	 métodos	 contraceptivos	 no	 período	
pós-parto,	é	correto	afirmar	que:

A)	 a	 esterilização	 voluntária	 da	 mulher	 pode	 ocorrer	 se	 ela	
estiver	com	idade	igual	ou	maior	que	25	anos	ou	um	filho	
vivo

B)	 métodos	de	progestágenos	podem	ocasionar	sangramentos	
vaginais,	amenorreia	e	ganho	de	peso

C)	 o	uso	de	 contraceptivos	hormonais	 combinados	pode	 ser	
feito	 logo	 no	 pós-parto,	 não	 havendo	 riscos	 para	 mãe	 e	
bebê

D)	 O	método	de	lactação	e	amenorreia	é	eficiente	em	mulheres	
que	 amamentam	 exclusivamente,	 mesmo	 que	 já	 tenham	
menstruado

32. A	ocorrência	de	ciclos	menstruais	regulares,	 resultado	da	
integração	do	eixo	hipotálamo-hipófise-ovário	com	o	útero	e	a	
amenorreia,	pode	ser	a	evidência	de	alguma	disfuncionalidade	
nessa	associação.	Deve-se	realizar	investigação	de	amenorreia	
nas	seguintes	condições:

A)	 até	 os	 17	 anos	 de	 idade,	 em	 meninas	 com	 caracteres	
sexuais	secundários	presentes

B)	 Até	5	anos	após	o	desenvolvimento	das	mamas,	se	isso	se	
deu	antes	dos	10	anos	de	idade

C)	 após	 ausência	 de	menstruação	 por	 2	 meses	 ou	 2	 ciclos	
menstruais	consecutivos,	se	os	ciclos	já	existem

D)	 Até	 os	 13	 anos	 de	 idade,	 com	 completa	 ausência	 de	
caracteres	sexuais	secundários

33. A	hipertensão	gestacional	corresponde	a	aproximadamente	
10%	 das	 gestações	 do	 mundo	 e	 são	 responsáveis	 pelas	
altas	 taxas	de	 internação	de	morbidade	materna,	assim	como	
de	 prematuridade	 e	 morbidade	 perinatal.	 Sobre	 os	 quadros	
hipertensivos	gestacionais,	é	correto	afirmar:

A)	 a	 hipertensão	 arterial	 crônica	 caracteriza-se	 por	 elevação	
dos	níveis	pressóricos	antes	das	20	semanas	de	gestação	
ou	por	sua	permanência	elevada	até	as	quatro	semanas	do	
pós-parto

B)	 em	mulheres	que	possuem	alto	 risco	de	desenvolver	pré-
eclâmpsia,	é	recomendado	o	uso	profilático	de	aspirina	em	
altas	 doses	 para	 evitar	 progressão	 para	 pré-eclâmpsia	 e	
desfechos	materno-fetais	desfavoráveis

C)	 em	quadros	leves	de	hipertensão	gestacional,	os	fármacos	
anti-hipertensivos	deverão	sempre	ser	prescritos,	evitando-
se	os	inibidores	da	enzima	conversora	da	angiotensina	ou	
bloqueadores	dos	receptores	de	angiotensina	II

D)	 a	 hipertensão	 gestacional	 é	 definida	 como	 início	 de	
hipertensão	em	mulheres	com	idade	gestacional	maior	ou	
igual	a	20	semanas,	na	ausência	de	proteinúria	ou	novos	
sinais	de	disfunção	de	órgãos-alvo

34. A	 Portaria	 de	 número	 3390,	 datada	 de	 30	 de	 dezembro	
de	 2013,	 instituiu	 a	 Política	 Nacional	 de	 Atenção	 Hospitalar	
(PNHOSP)	 no	 âmbito	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 (SUS),	
estabelecendo	as	diretrizes	para	a	organização	do	componente	
Hospitalar	da	Rede	de	Atenção	à	Saúde	(RAS).	
Considere	 como	 verdadeiras	 (V)	 ou	 falsas	 (F)	 as	 seguintes	
afirmações	sobre	a	PNHOSP:

I.	 As	 disposições	 dessa	 portaria	 se	 aplicam	 apenas	 aos	
hospitais	públicos	que	prestem	ações	e	serviços	no	âmbito	
do SUS

II.	 A	atenção	hospitalar	atuará	de	forma	integrada	aos	demais	
pontos	 de	 atenção	 da	 RAS	 e	 com	 outras	 políticas	 de	
forma	 intersetorial,	 mediadas	 pelo	 gestor,	 para	 garantir	
resolutividade	da	atenção	e	continuidade	do	cuidado

III.	 Os	 usuários	 internados,	 especialmente	 os	 idosos,	
gestantes,	 crianças,	 adolescentes	 e	 indígenas,	 possuem	
direito	a	acompanhante	24	horas	por	dia

IV.	 A	 assistência	 hospitalar	 no	SUS	será	 organizada	a	 partir	
das	 demandas	 referenciadas,	 enquanto	 as	 espontâneas	
deverão	dirigir-se	à	atenção	básica	ou	unidades	de	pronto	
atendimento

Aponte	a	alternativa	que	apresenta	a	sequência	correta,	de	cima	
para	baixo:

A)	 F,	V,	F,	V
B)	 V,	F,	V,	F
C)	 F,	V,	V,	F
D)	 V,	F,	F,	V

35. O	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS)	foi	organizado	e	regido	
pela	lei	orgânica	da	saúde,	de	número	8080,	que	qualifica	seus	
princípios.	A	equidade	é	um	princípio	do	SUS	que	se	caracteriza:

A)	 pela	 diminuição	 das	 desigualdades	 ao	 reconhecer	 as	
diferenças	nas	condições	de	vida	e	saúde	das	pessoas	e	
ao	atender	a	essa	diversidade

B)	 pela	garantia	de	amplo	acesso	às	ações	e	aos	serviços	de	
saúde,	uma	vez	que	a	saúde	é	um	direito	universal

C)	 pela	 consideração	 da	 pessoa	 como	 um	 todo	 e	 pelo	
atendimento	de	todas	as	suas	necessidades,	por	meio	de	
ações	integradas

D)	 pela	 descentralização	 e	 redistribuição	 do	 poder	 e	
responsabilidade	nos	três	níveis	de	governo,	para	oferecer	
autonomia	aos	municípios

36. O	código	de	ética	médica	oferece	aos	profissionais	médicos	
e	aos	pacientes	uma	indicação	de	boa	conduta,	amparada	em	
princípios	 éticos	 (da	 autonomia,	 da	 beneficência,	 da	 justiça	 e	
da	 veracidade),	 e	 traz	o	 compromisso	 individual	 e	 coletivo	do	
exercício	da	medicina.	Sobre	o	atestado	médico	e	o	atestado	de	
óbito,	é	incorreto	afirmar	que:

A)	 é	 vedado	 ao	 médico	 usar	 formulários	 de	 instituições	
públicas	 para	 prescrever	 ou	 atestar	 fatos	 verificados	 na	
clínica	privada

B)	 o	médico	pode	se	negar	a	atestar	óbito	de	paciente	ao	qual	
vinha	prestando	assistência,	exceto	quando	houver	indícios	
de	morte	violenta

C)	 atestar	óbito	quando	não	o	tenha	verificado	pessoalmente,	
ou	 quando	 não	 tenha	 prestado	 assistência	 ao	 paciente,	
salvo,	no	último	caso,	se	o	fizer	como	plantonista,	médico	
substituto	ou	em	caso	de	necropsia	e	verificação	médico-
legal

D)	 ao	médico	 é	 vedado	 receitar,	 atestar	 ou	 emitir	 laudos	 de	
forma	secreta	ou	ilegível,	sem	a	devida	identificação	de	seu	
número	de	registro	no	Conselho	Regional	de	Medicina	da	
sua	jurisdição
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37. A	Estratégia	da	Saúde	da	Família	(ESF)	tem	como	objetivos:	
(i)	 reorganizar	 a	 atenção	 básica	 (AB)	 no	 Brasil,	 reorientando	
o	 processo	 de	 trabalho	 com	 maior	 potencial	 de	 aprofundar	
os	 princípios,	 diretrizes	 e	 fundamentos	 da	 AB;	 (ii)	 ampliar	 a	
resolutividade	e	o	 impacto	na	situação	de	saúde	das	pessoas	
e	 coletividades;	 (iii)	 proporcionar	 uma	 relação	 custo-efetiva	
importante.	Sobre	a	ESF	e	a	AB,	é	possível	afirmar	que:

A)	 a	equipe	da	ESF	trabalha	de	forma	aberta	e	espontânea	com	
toda	população	do	município,	melhorando	a	universalidade	

B)	 a	 equipe	 multiprofissional	 é	 composta,	 no	 mínimo,	 por	
um	 médico,	 um	 enfermeiro	 e	 um	 técnico	 ou	 auxiliar	 de	
enfermagem	

C)	 os	 agentes	 comunitários	 de	 saúde	 devem	 ter	 uma	
microárea	sob	a	sua	responsabilidade,	que	não	ultrapasse	
500	pessoas	

D)	 cabe	 somente	 ao	 médico	 a	 gestão	 das	 filas	 de	 espera,	
evitando-se	a	prática	do	encaminhamento	desnecessário		

38. Assinale	a	opção	em	que	não	se	apresenta	um	marcador	
sorológico	para	doença	celíaca	em	criança:

A)	 Anticorpo	antiendomísio		IgA
B)	 Anticorpo	antitransglutaminase	IgA
C)	 Anticorpo	anti-citoplasma	de	neutrófilos	P
D)	 Anticorpo	antitransglutaminase	IgG

39. Sobre	 a	 alimentação	 no	 primeiro	 ano	 de	 vida,	marque	 a	
opção	correta:

A)	 O	uso	de	açúcar	simples	estimula	o	paladar	mais	receptivo	
ao	sabor	doce,	interferindo	nas	escolhas	alimentares	futuras

B)	 A	 partir	 dos	 3	meses,	 deve-se	 oferecer	 de	 forma	 lenta	 e	
gradual	outros	alimentos,	mantendo-se	o	leite	materno	até	
2	anos	

C)	 A	amamentação	exclusiva	 deve	 ser	 realizada	até	 os	 seis	
meses	de	idade.	No	entanto,	pode-se	oferecer	água	e	chás	
se	a	criança	assim	o	desejar	

D)	 Mamadeira	pode	ser	usada	sem	danos	à	amamentação,	e	
uso	do	copinho	deve	ser	evitado	antes	de	um	ano

40. Assinale	a	opção	em	que	se	apresentam	dois	critérios	para	
internação	hospitalar	em	casos	de	bronquiolite:

A)	 lactentes	menores	que	4	meses	e	imunodeprimidos
B)	 diminuição	de	50%	da	ingesta	hídrica	e	letargia
C)	 SATO2	<	93%	em	ar	ambiente	e	portadores	de	cardiopatia	

congênita
D)	 portadores	de	broncodisplasia	pulmonar	e	febre

RASCUNHO


