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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 9438-4081 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

CARGO: 
 

 

MÉDICO CLÍNICO 
CIRURGIÃO 

TURNO: TARDE 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com cinco alternativas (A, B, C, D e E) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 4 horas, com inicio às 14h e término às 18h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_____________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

   CARGO: MÉDICO CLÍNICO CIRURGIÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

O que da vida não se descreve... 

Eu me recordo daquele dia. O professor de redação 

me desafiou a descrever o sabor da laranja. Era dia de 

prova e o desafio valeria como avaliação final. Eu fiquei 

paralisado por um bom tempo, sem que nada fosse 

registrado no papel. Tudo o que eu sabia sobre o gosto 

da laranja não podia ser traduzido para o universo das 

palavras. Era um sabor sem saber, como se o 

aprimorado do gosto não pertencesse ao tortuoso 

discurso da epistemologia e suas definições tão exatas. 

Diante da página em branco eu visitava minhas 

lembranças felizes, quando na mais tenra infância eu via 

meu pai chegar em sua bicicleta Monark, trazendo na 

garupa um imenso saco de laranjas. A cena era tão 

concreta dentro de mim, que eu podia sentir a felicidade 

em seu odor cítrico e nuanças alaranjadas. A vida feliz, 

parte miúda de um tempo imenso; alegrias alojadas em 

gomos caudalosos, abraçados como se fossem grandes 

amigos, filhos gerados em movimento único de nascer. 

Tudo era meu; tudo já era sabido, porque já sentido. 

Mas como transpor esta distância entre o que sei, porque 

senti, para o que ainda não sei dizer do que já senti? 

Como falar do sabor da laranja, mas sem com ele ser 

injusto, tornando-o menor, esmagando-o, reduzindo-o ao 

bagaço de minha parca literatura? 

Não hesitei. Na imensa folha em branco registrei uma 

única frase. "Sobre o sabor eu não sei dizer. Eu só sei 

sentir!" 

Eu nunca mais pude esquecer aquele dia. A 

experiência foi reveladora. Eu gosto de laranja, mas até 

hoje ainda me sinto inapto para descrever o seu gosto. O 

que dele experimento pertence à ordem das coisas 

inatingíveis. Metafísica dos sabores? Pode ser... 

O interessante é que a laranja se desdobra em 

inúmeras realidades. Vez em quando, eu me pego diante 

da vida sofrendo a mesma angústia daquele dia. O que 

posso falar sobre o que sinto? Qual é a palavra que pode 

alcançar, de maneira eficaz, a natureza metafísica dos 

meus afetos? O que posso responder ao terapeuta, no 

momento em que me pede para descrever o que estou 

sentindo? Há palavras que possam alcançar as raízes de 

nossas angústias? 

Não sei. Prefiro permanecer no silêncio da 

contemplação. É sacral o que sinto, assim como também 

está revestido de sacralidade o sabor que experimento. 

Sabores e saberes são rimas preciosas, mas não são 

realidades que sobrevivem à superfície.  

 

Querer a profundidade das coisas é um jeito 

sábio de resolver os conflitos. Muitos sofrimentos 

nascem e são alimentados a partir de perguntas 

idiotas.  

Quero aprender a perguntar menos. Eu espero 

ansioso por este dia. Quero descobrir a graça de 

sorrir diante de tudo o que ainda não sei. Quero que 

a matriz de minhas alegrias seja o que da vida não 

se descreve... 

Extraído: 

http://pensador.uol.com.br/textos_reflexivos_para_

o_professor/ 

 

01) A ideia central propagada no texto é :  

 

(A) O sabor da laranja é muito ruim, por isso as 

pessoas não fazem mais suco dessa fruta. 

(B) A prova que pedia para descrever o sabor da 

laranja foi muito difícil, e o aluno tirou uma 

nota ruim. 

(C) O autor descreve que sabe sentir o sabor da 

laranja, entretanto não sabe transpor para a 

sua literatura o sabor da fruta. E resume o seu 

pensamento da seguinte forma: “Sobre o sabor 

eu não sei dizer. Eu só sei sentir”. 

(D) O autor do texto se perde nos seus próprios 

pensamentos e demonstra que nunca provou 

uma laranja, e sequer conhece a fruta. 

(E) O Brasil não é considerado um grande produtor 

de laranja. 

 

02) Assinale a alternativa CORRETA sobre o texto. 

 

(A) O autor achou muito difícil o tema da sua 

prova, pois não sabia o que era uma laranja. 

(B) O autor lembrou-se da sua infância quando o 

seu pai trazia, na garupa de sua bicicleta, um 

saco imenso de laranjas. 

(C) O autor do texto não sentiu dificuldade em 

transpor para o papel o sabor da laranja. 

(D) O autor afirma que gosta muito de laranja. Em 

tempos de outrora não era capaz de descrever 

o sabor da laranja. Mas atualmente considera-

se apto a descrever o sabor da fruta. 

(E) O professor deveria ter feito uma prova com 

outros temas, tendo em vista que falar sobre o 

sabor de uma laranja não é o tema a ser 

aplicado em uma prova. 

 

http://pensador.uol.com.br/textos_reflexivos_para_o_professor/
http://pensador.uol.com.br/textos_reflexivos_para_o_professor/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

   CARGO: MÉDICO CLÍNICO CIRURGIÃO 

03) Sobre o último parágrafo do texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

(A) No seguinte trecho "Eu espero ansioso por este 

dia", o pronome demonstrativo “este” foi utilizado de 

forma inadequada. O correto seria utilizar o 

pronome “esse”. 

(B) No trecho "Quero aprender a perguntar menos", o 

verbo destacado está no infinitivo. 

(C) No trecho "Quero que a matriz de minhas alegrias 

seja o que da vida não se descreve...", o verbo 

destacado está no Presente do Indicativo. 

(D) A palavra "minhas" é um pronome pessoal. 

(E) O verbo “espero” está no Futuro do Presente. 

 

04) Considere o seguinte trecho "Não hesitei. Na imensa 

folha em branco registrei uma única frase. "Sobre o 

sabor eu não sei dizer. Eu só sei sentir!"". Indique 

corretamente o tempo e o modo verbal, 

respectivamente, do verbo destacado acima. 

 

(A) Presente - Indicativo 

(B) Presente - Subjuntivo 

(C) Pretérito Imperfeito - Subjuntivo 

(D) Pretérito Perfeito – Indicativo 

(E) Futuro - Presente 

 

05) Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) O fato interessante sobre a laranja é que ela se 

desdobra em diversas realidades. 

(B) O autor afirma que quer aprender a perguntar mais, 

e a ficar menos ansioso. 

(C) Muitos sofrimentos nascem e são alimentados 

através de perguntas muito interessantes, o que 

aduz a criatividade do ser humano. 

(D) O autor considera que o gosto da laranja pertence 

às coisas atingíveis. 

(E) O autor não possui lembranças, quando era mais 

jovem, sobre a laranja. 

 

06) No Brasil, quem dita as normas para a correta 

escrita das palavras é a Academia Brasileira de 

Letras (ABL). Em seu Vocabulário ortográfico da 

língua portuguesa (VOLP), a instituição mantém 

registrada a forma oficial de escrever as palavras. 

Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão escritas CORRETAMENTE de acordo com a 

norma culta da língua portuguesa. 

 

(A) chícara, exsseço, carruagem 

(B) enxame,enxergar,enxumaçar 

(C) viagem, vertigem, ferrujem 

(D) gorja, lisonga, bocegar 

(E) Recauchutar, encher,enchova 

 

 

07) Marque a alternativa em que as palavras 

destacadas estejam grafadas de forma 

CORRETA, segundo a norma culta da língua 

portuguesa. 

 

(A) Os primeiros colonizadores surgiram a cerca de 

quinhentos anos. 

(B) Ele chegou da Europa a dois anos. 

(C) Não vim por que estava cansado 

(D) Essa pessoa só tem um senão. 

(E) A dois anos não o vejo. 

 

08) As regras gerais de acentuação gráfica servem 

para sistematizar a leitura das palavras de 

nossa língua; assim sendo, baseiam-se na 

posição da sílaba tônica, no timbre da vogal, 

nos padrões prosódicos menos comuns da 

língua. Assinale a alternativa em que todas as 

palavras estão acentuadas CORRETAMENTE. 

 

(A) Grajaú, cipó,sotãos 

(B) bíceps, íon,martir 

(C) médium, pólenes, austero 

(D) ariete, crisântemo,ádvena 

(E) nuvéns, maracujá, parabéns 

 

09) Assinale a alternativa em que a Colocação 

Pronominal foi feita de forma INCORRETA. 

 

(A) Quem nos ajudará agora. 

(B) A pessoa que te ligou não se identificou. 

(C) Ele disse que o chamou de patriarca. 

(D) Se levante e lute. 

(E) Marcos não te falou sobre o acidente de carro? 

 

10) Marque a alternativa em que a Concordância 

verbal e/ou nominal esteja em desacordo com 

a norma culta da língua portuguesa. 

 

(A) As imagens e o som não estavam adequados. 

(B) Agrediram-se o deputado e o senador. 

(C) A crise energética e a climática revelam os 

limites do ecossistema planetário. 

(D) Ele gosta muito de Ana Maria. 

(E) Devem fazer dez anos que eles chegaram. 

 

11) Assinale a alternativa em que a Concordância 

verbal e/ou nominal esteja CORRETA de 

acordo com a norma padrão da língua 

portuguesa. 

 

(A) Urgem que tomemos uma atitude radical. 

(B) Falta fazer quatro linhas. 

(C) Mais de um casal se agrediu. 

(D) Mais de uma máquina estavam paradas. 

(E) Eles falou muito de você. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

   CARGO: MÉDICO CLÍNICO CIRURGIÃO 

12) Assinale a alternativa em que a Concordância verbal 

e/ou nominal esteja INCORRETA de acordo com a 

norma padrão da língua portuguesa. 

 

(A) Foste tu que chegaste por último. 

(B) Fui eu quem chegou por último. 

(C) Eu e ele fomos ao parque. 

(D) Algum dentre vós sairá antes? 

(E) É uma das tragédias de Racine que se apresentarão 

hoje no teatro. 

 

13) Regência nominal é a relação entre um substantivo, 

adjetivo ou advérbio transitivo e seu respectivo 

complemento nominal. Essa relação é intermediada 

por uma preposição. Assinale a alternativa em que 

NÃO se tenha obedecido às regras de regência 

nominal. 

 

(A) Todos vocês têm capacidade para passar no 

concurso! 

(B) Os cursos de Português têm sido úteis a muitos 

candidatos. 

(C) O mau cidadão mostra desrespeito as leis. 

(D) Estas explicações são úteis aos candidatos. 

(E) A laranja estava verde. 

 

14) Sobre a utilização da Crase nas frases a seguir, 

assinale a alternativa em que o uso está de forma 

ADEQUADA com a norma culta. 

 

(A) Esta é a casa a qual me referi. 

(B) Refiro-me aquela casa. 

(C) Tenho aversão a atividade manual. 

(D) Obedeço à lei. 

(E) Refiro-me aquele carro. 

 

15) Marque a alternativa em que o verbo destacado está 

empregado no Pretérito Perfeito do Indicativo. 

 

(A) Marcos brigava com Maurício quando viu a queda 

do avião. 

(B) A apostila ficará pronta no dia 31 de Outubro. 

(C) Se ele quisesse, tudo seria diferente. 

(D) Renan amou muito aquela mulher. 

(E) Marcelo cantava muito bem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16) Um tema bastante discutido nos dias atuais é 

o desenvolvimento sustentável e o efeito 

estufa é uma grande preocupação da 

comunidade científica. No que se refere às 

mudanças climáticas e a ação do homem no 

meio ambiente, a principal preocupação dos 

dias contemporâneos é com: 

 

(A) 3ª Guerra Mundial. 

(B) Gripe Suína. 

(C) Aquecimento Global. 

(D) Fim das reservas de petróleo. 

(E) Uso do gás natural como combustível. 

 

17) Sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) A usina está sendo construída no Rio Tapajós, 

no estado brasileiro do Amazonas, nas 

proximidades da cidade de Altamira. 

(B) A hidrelétrica em potencial, será a primeira do 

mundo, na frente da chinesa Três Gargantas e 

da brasileira e paraguaia Itaipu. 

(C) Desde seu início, o projeto de Belo Monte foi 

muito bem aceito pelos ambientalistas 

brasileiros, internacionais, de algumas 

comunidades indígenas locais e membros da 

igreja católica. 

(D) Na construção da usina não haverá mudança 

nas condições de navegação, causada pela 

formação dos reservatórios, prejuízo para a 

pesca e para outras fontes de renda. 

(E) A Usina Hidrelétrica de Belo Monte está sendo 

construída no estado do Pará, nas 

proximidades de Altamira. 

 

18) Um assunto tem movimentado as redes 

sociais: familiares e amigos de um condenado 

do “mensalão” organizaram uma “vaquinha” 

virtual para arrecadar mais de 600 mil reais 

para pagamento de uma multa referente ao 

processo. 

 

“De acordo informações recebidas, cerca 1,2 mil 

pessoas contribuíram para a arrecadação, que já 

está na casa dos 90% do valor total da multa, de 

R$ 667,5 mil.” 

Fonte: site zero hora em 20/01/2014. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÕES DE 16 A 20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

   CARGO: MÉDICO CLÍNICO CIRURGIÃO 

O condenado do mensalão a que se refere o texto é: 

(A) Pedro Corrêa 

(B) Roberto Jeferson 

(C) José Genoíno 

(D) Pedro Henry 

(E) Valdemar Costa Neto. 

 

19) Recentemente, a relação Brasil x Estados Unidos 

ficou estremecida devido ao escândalo dos grampos 

em telefones e e-mails de milhões de pessoas, o que 

acabou refletindo nas negociações financeiras dos 

países, contribuindo para que: 

 

(A) Depois de 15 anos de negociações, o governo brasileiro 

anunciou em dezembro a compra de 36 caças 

supersônicos do modelo sueco Gripen, que farão parte 

da frota da Força Aérea Brasileira (FAB). 

(B) O Brasil desse asilo ao ex funcionário da Inteligência 

Americana Edward Snowden. 

(C) Ao pedido formal da Presidente Dilma junto à ONU 

de investigações mais profundas a respeito bem 

como punição sumária caso seja comprovada as 

escutas ilegais. 

(D) O governo brasileiro voltasse a cobrar o IPI dos 

automóveis novos como represálias às 

multinacionais. 

(E) Novas regras para entrada de americanos no país 

(Brasil) fossem impostas, tornando mais burocrática 

a concessão de vistos. 

 

20) BRICS é um termo utilizado na economia que se 

refere a alguns países que se destacaram no cenário 

mundial, e que, juntos, formam um grupo político de 

cooperação. Esses países estão em um estágio 

similar de mercado emergente, devido ao 

seu desenvolvimento econômico, além da Índia, da 

Rússia, da África do Sul e do Brasil, compõe esse 

grupo: 

 

(A) China. 

(B) Coreia do Norte. 

(C) Cuba. 

(D) Coreia do Sul. 

(E) Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21) A ansiedade pode ser expressa diretamente 

através de alterações fisiológicas e 

comportamentais e, indiretamente por meio 

de formação dos sintomas ou mecanismos de 

adequação, como uma tentativa de defesa 

contra ansiedade. 

 

São respostas fisiológicas à ansiedade, EXCETO: 

(A) Palpitações. 

(B) Diarreia. 

(C) Micção frequente. 

(D) Respiração lenta. 

(E) Frequência respiratória diminuída. 

 

22) Sabemos que o problema do abuso de drogas 

tem se tornado um fato cotidiano e frequente. 

Sabemos também que cada substância 

utilizada produz um efeito. Considerando as 

afirmações acima, assinale a alternativa que 

contém os sintomas causados por cada 

substância: 

 

(A) Os efeitos causados pelo álcool são 

estimulantes, podendo o indivíduo apresentar 

sintomas como: euforia, desinibição social e 

facilidade para falar em público. 

(B)  As anfetaminas são drogas depressoras, que 

provocam a diminuição da atividade cerebral, 

fadiga, sono, apatia, podendo levar a 

depressão. 

(C) Os efeitos produzidos pelas drogas 

anticolinérgicas são: o aumento da 

sensibilidade e potencialização da atividade 

motora com reações exageradas ao susto, 

distúrbios do movimento (discinesias) e 

anormalidades posturais. 

(D) As substâncias inalantes produzem efeitos que 

incluem sentimentos de medo e tristeza, 

presença de sentimentos persecutórios, 

pupilas dilatadas, taquicardia, sudorese, 

insônia, boca seca e tremores. 

(E) A cocaína é uma substância capaz de 

estimular o sistema nervoso central, causado 

aceleração do pensamento, inquietação 

psicomotora, aumento do estado de alerta, 

inibição do apetite, perda do medo e sensação 

de poder. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

   CARGO: MÉDICO CLÍNICO CIRURGIÃO 

23) Sobre o atendimento a pacientes considerados de 

terceira idade: 

 

I. A família é parte integrante deste atendimento, 

principalmente quando ela está diretamente 

envolvida na queixa apresentada. 

II. O diagnóstico acurado de seu estado emocional, 

assim como o conhecimento de seu estado 

fisiológico, tratamentos e medicações utilizadas, 

além da contextualização social, permitirão ao 

psicólogo um planejamento de tratamento mais 

adequado a este indivíduo. 

III. O manejo e observação das relações familiares 

assim como dos papéis desempenhados na 

conjuntura familiar, permitirão ao psicólogo um 

planejamento mais adequado e a escolha de 

estratégias mais ajustadas aos objetivos tratados 

para a situação apresentada. 

IV. O paciente idoso e adoentado necessita do 

acolhimento e identificação de suas ansiedades, 

angústias, medos, estes geralmente estão 

relacionados à fase de vida em que se encontram. 

V. O trabalho em equipes interdisciplinares, para poder 

oferecer ao idoso um atendimento integral. 

 

Considerando as afirmações acima, assinale a alternativa 

que contém apenas as afirmações verdadeiras. 

(A) Apenas I, III e V. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas I, III e IV. 

(D) Todas as afirmativas são corretas. 

(E) Todas as afirmativas são falsas. 

 

24) Antidepressivo que está relacionado à hipotensão 

ortostática e bloqueio de condução intraventricular: 

 

(A) Fluoxetina. 

(B) Nortriptilina. 

(C) Imipramina. 

(D) Paroxetina. 

(E) Sertralina.   

 

25) A doença de Alzheimer é problema comum de saúde 

mental nas populações idosas. Sobre essa doença é 

INCORRETO afirmar: 

 

(A) É uma doença neurológica degenerativa, progressiva 

e irreversível, que começa de forma insidiosa e 

caracteriza-se por perdas graduais da função 

cognitiva e distúrbios do comportamento e afeto. 

(B) Uma história familiar de doença de Alzheimer e a 

presença da síndrome de Down são dois fatores de 

risco para a doença de Alzheimer. 

(C) Ocorrem alterações neuropatológicas e bioquímicas 

específicas, como o emaranhado neurofibrilar e as 

placas senis ou neuríticas no cérebro. Esse 

comprometimento ocorre principalmente no córtex 

cerebral e resulta em tamanho cerebral aumentado. 

(D) Nos estágios iniciais da doença, ocorrem 

esquecimento e a perda da memória sutil.  

Com a progressão da doença, os pacientes 

podem perder a capacidade de reconhecer 

rostos familiares, locais e objetos, têm 

dificuldade com as atividades cotidianas, como 

operar aparelhos simples, etc. 

(E) nesses pacientes é importante  manutenção 

da segurança física do paciente; à redução da 

ansiedade e agitação; à melhoria da 

comunicação; à promoção da independência 

nas atividades de autocuidado; à manutenção 

da nutrição adequada e ao controle dos 

distúrbios do padrão de sono. 

 

26) Na avaliação da sensibilidade tátil de um 

paciente com uso do estesiômetro, classificado 

como grau um de incapacidade, o paciente não 

apresenta resposta para o monofilamento igual 

ou mais pesado que: 

 

(A) 0,05g de cor verde. 

(B) 2g de cor violeta. 

(C) 0,2g de cor azul. 

(D) 4g de cor vermelho (fechado). 

(E) 10g de cor vermelho (circular). 

 

27) No controle da Hipertensão Arterial existe o 

tratamento não-farmacológico, como 

importante medida, muitas vezes, usado 

isoladamente, para controle da Hipertensão 

Arterial. São exemplos dessas medidas, 

EXCETO: 

 

(A) Controle do peso 

(B) Redução do consumo de bebidas alcoólicas 

(C) Abandono ao tabagismo 

(D) Prática regular de exercícios 

(E) Uso de diuréticos 

 

28) Cerca de 50% da população com diabetes, 

não sabe que são portadoras da doença, 

algumas vezes permanecendo não 

diagnosticados até que se manifeste sinais de 

complicação. São fatores de risco, EXCETO: 

 

(A) Idade > 45 anos 

(B) Sobrepeso 

(C) Antecedentes familiar (pais) de diabetes 

(D) Colesterol HDL > 45mg/dl e LDL <130 mg/dl 

(E) Doença cardiovascular 

 

29) De acordo com o artigo 7 da lei 8080/90 

quanto as ações e serviços públicos de saúde 

e privados  contratados ou conveniados que 

integram o SUS devem obedecer os seguintes 

princípios, com exceção de: 
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(A) Universalidade da assistência. 

(B) Direito à informação as pessoas assistidas sobre sua 

saúde. 

(C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integralidade física e moral. 

(D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades. 

(E) Da separação em nível executivo das ações de 

saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
 

30) A Política Nacional da Atenção Básica foi aprovada 

pela Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006, 

dentre outras atribuições, determina 

responsabilidades para os entes federados. É de 

responsabilidade do município quanto à atenção 

básica:  
 

(A) Organizar o fluxo de usuários, visando à garantia 

das referências a serviços e ações de saúde fora do 

âmbito da Atenção Básica. 

(B) Definir estratégias de articulação com as gestões 

municipais do SUS com vistas à institucionalização 

da avaliação da Atenção Básica. 

(C) Analisar os dados de interesse estadual, gerados 

pelos sistemas de informação, divulgar os resultados 

obtidos e utilizá-los no planejamento. 

(D) Analisar dados de interesse nacional, relacionados 

com a Atenção Básica, gerados pelos sistemas de 

informação em saúde, divulgando os resultados 

obtidos. 

(E) Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite, 

estratégias, diretrizes e normas de implementação 

da Atenção Básica no Estado, mantidos os princípios 

gerais regulamentados nesta Portaria. 
 

31) Segundo a Lei Federal nº 8080 de 19 de setembro 

de 1990 em seu artigo 7º, o princípio que 

corresponde ao “conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais 

e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema” é: 
 

(A) Integralidade de assistência. 

(B) Igualdade da assistência à saúde. 

(C) Universalidade de acesso aos serviços de saúde. 

(D) Participação da comunidade. 

(E) Descentralização dos serviços. 

 

32) A qualidade de um hospital pode ser medida pela 

sua taxa de infecção hospitalar, e uma das medidas 

mais simples e eficaz de combater a infecção 

hospitalar é a lavagem das mãos. São exemplos de 

agentes antimicrobianos usados nesta ação, 

EXCETO: 
 

(A) Polvidine. 

(B) Glutaraldeído.  

(C) Sabão líquido. 

(D) Álcool 70%. 

(E) Clorexidina. 

33) Após um acidente automobilístico com vítima 

apresentando um quadro de apneia súbita, a 

primeira conduta a ser tomada é: 

 

(A) Desobstruir as vias aéreas. 

(B) Iniciar respiração boca-a-boca. 

(C) Afrouxar as roupas da vítima. 

(D) Transportar logo a vítima. 

(E) Iniciar respiração com Ambu. 

 

34) A dengue é uma infecção febril aguda, que 

pode evoluir de forma benigna ou grave, 

dependendo modo como se apresente. Sobre 

a referida doença, é correto afirmar: 

 

(A) A transmissão da dengue ocorre pela picada 

de fêmea do mosquito Aedes aegypti, no ciclo 

mosquito-homem-mosquito. 

(B) A sorologia é utilizada para detecção de 

anticorpos antidengue, e deve ser solicitada 

até o 6º dia de início dos sintomas. 

(C) A dengue na criança, na maioria dos casos, 

apresenta-se como uma síndrome febril, com 

sinais e sintomas inespecíficos, como: 

sonolência, inapetência, vômitos, diarreia,  

entre outros. 

(D) A dengue não é doença de notificação 

compulsória. 

(E) Os vetores da dengue são mosquitos do 

gênero Anopheles. 

 

35) Anormalidade do ciclo menstrual caracterizada 

por perda excessiva de sangue durante o 

período menstrual: 

 

(A) Dismenorreia. 

(B) Menorragia. 

(C) Polimenorreia. 

(D) Hipormenorreia. 

(E) Amenorreia. 

 

36) O senhor C.A.F, 31 anos, casado, guarda 

municipal, relatou em sua consulta ter uma 

ulcera genital, sem evidência de lesões 

vesiculares, com aparecimento há menos de 2 

semanas. Ao exame físico foi confirmada a 

presença de lesão. De acordo com o 

fluxograma do Ministério da Saúde, pacientes 

com queixa de úlcera genital, deve ser tratado 

para: 

 

(A) Sífilis e gonorréia. 

(B) Sífilis e cancro duro. 

(C) Sífilis e cancro mole. 

(D) Sífilis e herpes genital. 

(E) Sífilis e donovanose. 
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37) Ao atender uma paciente jovem, na emergência do 

hospital regional, com sangramento provocado por 

arma de fogo, a enfermeira verificou seu pulso radial, 

que apresentou, quanto ao volume, uma pulsação 

que não é facilmente sentida, uma leve pressão faz 

com que ele desapareça. Esse tipo de pulsação pode 

ser classificado como: 

 

(A) Pulso ausente. 

(B) Pulso fino. 

(C) Pulso débil. 

(D) Pulso limítrofe. 

(E) Pulso difícil. 

 

38) Os pacientes com hipertensão arterial, cuja causa 

seja bem estabelecida e diagnosticada é denominada 

de hipertensão arterial secundária, sendo que, é 

possível controlar ou curar este agravo desde que 

haja a remoção do agente etiológico. São causas de 

hipertensão secundária, exceto: 

 

(A) Coartação de aorta. 

(B) Doença parenquimatosa renal (rins policísticos). 

(C) Estresse agudo (abstinência alcoólica). 

(D) Doença de paget. 

(E) Diabetes. 

 

39) “Síndrome caracterizada pela persistência de 

náuseas e vômitos, que surgem antes da 20ª 

semana de gestação associada a perda de peso, 

desidratação e distúrbio hidroeletrolítico (...)”. Este 

conceito define: 

 

(A) Pré-eclâmpsia grave 

(B) Tireotoxicose gestacional 

(C) Hiperêmese gravídica 

(D) Colangite 

(E) Lupus eritematoso sistêmico 

 

40) A presença de hematúria dismórfica no exame de 

urina, bem como de cilindros hemáticos sugerem o 

seguinte diagnóstico: 

 

(A) Glomerulonefrite 

(B) Nefropatia membranosa 

(C) Hiperplasia prostática benigna 

(D) Cistite hemorrágica 

(E) Amiloidose 

 

 


