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          ESTADO DO PIAUI  

            PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O JOSE  DO PIAUI  
          CONCURSO PU BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

TURNO: MANHÃ 

 

MÉDICO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI 

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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) 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. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – 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. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.saojosepi2015@outlook.com 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MÉDICO 
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CARGO: MÉDICO 

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. 

 
 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 
 

Nas sociedades capitalistas, o objetivo da produção não está diretamente relacionado a 1 

valores de uso como tais: é particularmente um meio para nova produção e venda de 2 

mercadorias. Isto é, não se produz pensando na necessidade real das pessoas; produz-se porque 3 

esse é o negócio do produtor, é seu meio de obter e de acumular capital. Daí que as mercadorias 4 

sofrem frequentes transformações, modificações, de modo a serem apresentadas como algo 5 

sempre novo e, particularmente, como algo imprescindível para nossas vidas. Mas talvez nunca, 6 

na história do capitalismo, a aparência das mercadorias, inclusive a de massa, tenha sido tão 7 

importante e valorizada como nas últimas décadas, quando o capitalismo assume seu caráter 8 

mais perdulário. [...] Se a produção visa fomentar o ciclo produtivo, entende-se que, a cada dia, 9 

são criadas, artificialmente, novas necessidades, forjando em nós desejos inúteis e 10 

comportamentos artificiais, que nos levam, como insetos, à armadilha. A produção cria, assim, 11 

não só um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto; cria o objeto, a maneira e 12 

o motivo do consumo. 13 

[...] Há que salientar, entretanto, que as necessidades   humanas   são   historicamente 14 

determinadas, o que significa dizer que aquilo que era considerado luxo em épocas anteriores, 15 

hoje, pode ter se tornado uma necessidade real em nossa vida, dada a complexidade maior ou 16 

menor de nossas atividades e interesses.[...]  A criação artificial de necessidades, portanto, opera 17 

a partir de um determinado limite entre a valorização e a coisificação. Por isso é possível dizer 18 

que no consumo a pessoa se interpreta, ao mesmo tempo em que evidencia seu lado insatisfeito: 19 

consumo, logo sou! Essa é a promessa feita pela ideologia do capital mercantil, mas que jamais 20 

poderá ser satisfeita, na medida em que a satisfação de uma necessidade artificial dá lugar a outra 21 

ainda mais artificial. A pista — se é que há alguma —, para distinguir necessidade natural da 22 

artificial, é nos questionarmos sobre se a obtenção e utilização de determinado objeto, a adoção 23 

de determinada marca, do novo modelo, entre outros fatores, favorece nosso desenvolvimento, 24 

refina nossos sentidos, nossa sensibilidade ou se acentua nossa coisificação. O objeto nos serve 25 

ou nos consome? 26 

27 

28 
CABRAL, Fátima. Consumir ou ser consumido? Sociologia: ciência & vida. São Paulo: Escala, ano I, n. 4,'p. 70-71, mar. 

2015. 
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CARGO: MÉDICO 

 

01) Constitui um ponto de vista do autor expresso 

no texto: 

 

(A) O ato de comprar sem necessidade, numa 

sociedade capitalista, faz parte de uma cultura 

em declínio. 

(B) O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo 

produtivo do mercado, torna ilusório o 

atingimento da felicidade prometida pela 

sociedade mercantil. 

(C) O modelo de produção em série adotado pelo 

capitalismo colabora, de forma vital, para a 

satisfação duradoura e significativa do cidadão 

consumidor. 

(D) O poder de criar necessidades de uso de 

novos produtos, próprio da sociedade de 

consumo, faz o consumidor racionalizar as 

suas opções de compra. 

 

02) A ideia contida em "Isto é, não se produz 

pensando na necessidade real das pessoas; 

produz-se porque esse é o negócio do 

produtor, é seu meio de obter e de acumular 

capital." (L.3/4), contextualizada, está 

parafraseada, em palavras de forma 

simplificada, na alternativa 

 

(A) A sociedade capitalista cria uma maior 

abundância de mercadorias para satisfazer às 

necessidades reais dos cidadãos, e isso tende 

a promover uma transformação positiva da 

realidade social contemporânea. 

(B) Os meios de produção, nas sociedades 

capitalistas, estão baseados na acumulação e 

no armazenamento de mercadorias para 

atender à satisfação do detentor do capital e à 

do consumidor dos produtos. 

(C) A produção de bens de consumo atende ao 

desejo de uso de novos produtos, criados pelo 

modelo de produção em série, com o objetivo 

de satisfazer a necessidades vitais do 

consumidor e remunerar o produtor. 

(D) O sistema de produção, ao criar novas 

mercadorias para satisfazer a novas 

necessidades fomentadas pelo mercado, 

assegura o aumento do capital para os seus 

donos. 

 

 

 

 

 

 

03) No texto, o trecho que sintetiza a construção 

da identidade do ser humano, produto do 

pensamento capitalista, é o que se encontra 

na alternativa 

 

(A) "produz-se porque esse é o negócio do 

produtor" (L.3/4). 

(B) "a cada dia, são criadas, artificialmente, novas 

necessidades" (L.9/10). 

(C) "consumo, logo sou!" (L.20). 

(D) "que as necessidades humanas são 

historicamente determinadas" (L.14/15). 

 

04) No texto, o autor antecipa a ideia explícita no 

fragmento "ou se acentua a nossa 

coisificação." (L.25) em: 

 

(A) "Daí que as mercadorias sofrem frequentes 

transformações" (L.4/5). 

(B) "como algo imprescindível para nossas vidas." 

(L.6). 

(C) "que nos levam; como insetos, à armadilha." 

(L.11). 

(D) "cria o objeto, a maneira e o motivo do 

consumo." (L.12/13). 

 

05) Depreende-se do questionamento conclusivo 

do autor — "O objeto nos serve ou nos 

consome?" (L.25/26), no contexto em foco, 

que as necessidades humanas 

 

(A) são consideradas reais quando são vitais para 

todos os seres humanos, em todas as épocas. 

(B) estão sujeitas a adaptações criadas pelo 

sistema capitalista, que, muitas vezes, 

consegue transformar necessidade artificial 

em necessidade natural, a depender do 

espaço histórico-cultural. 

(C) coíbem a liberdade de escolha do consumidor 

e, por isso, diminuem o consumo do que é 

supérfluo. 

(D) têm comprovado que o homem é um ser 

metafísico e, portanto, não está sujeito a 

condicionamentos históricos. 

 

06) Em outras palavras, com a frase final do 

texto, o enunciador quer saber, 

respectivamente, se o objeto 
 

(A) é vital para as pessoas ou as coisifica. 

(B) anula as pessoas ou as plenifica. 

(C) utiliza  as  pessoas ou lhes é supérfluo. 

(D) massifica as pessoas ou as individualiza. 
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CARGO: MÉDICO 

07) As expressões "Daí que" (L.4) e "de modo a" 

(L.5) denotam, respectivamente, 

 

(A) concessão e modo. 

(B) modo e comparação. 

(C) explicação e conclusão. 

(D) explicação e finalidade. 

 

08) No primeiro parágrafo, o termo "perdulário", 

no fragmento "quando o capitalismo 

assume o seu caráter mais perdulário" 

(L.8/9), significa 

 

(A) lúcido.  

(B) lúdico.  

(C) pródigo. 

(D) inovador. 

 

09) "Mas talvez nunca, na história do 

capitalismo, a aparência das 

mercadorias, inclusive a de massa, tenha 

sido tão importante e valorizada como 

nas últimas décadas, quando o 

capitalismo assume seu caráter mais 

perdulário." (L.6/9) 

 

A afirmação correta sobre o período em evidência 

é a 

 

(A) O articulador "Mas" introduz uma ressalva no 

fragmento que nega o antes enunciado. 

(B) O advérbio "talvez", articulado com o advérbio 

"nunca", revela o grau de certeza de 

comprometimento do enunciador com relação 

ao enunciado na frase. 

(C) As formas verbais que aparecem no contexto 

da frase exprimem perspectivas de mudança 

em relação ao tema discutido. 

(D) O elemento linguístico "a", nas duas 

ocorrências, é determinante do substantivo 

"mercadorias". 

 

Possui o mesmo valor sintático de “do produtor” 

(L.4) o termo ou expressão da alternativa: 

 

(A) “do consumo” (L.13) 

(B) “de mercadorias.” (L.2/3). 

(C) “de necessidades” (L.17). 

(D) “de determinado” (L.23) 

 

 

 

10) Sobre a frase “...se é que há alguma” (L.22) 

pode -se afirmar: 

 

(A) A partícula “se” funciona como apassivadora. 

(B) O vocábulo “alguma” não permite flexão de 

número. 

(C) A expressão “...é que” tem valor apenas de 

realce, sem valor sintático. 

(D) A forma verbal “há” flexiona-se no plural se o 

vocábulo “alguma” for para o plural. 

 

11)   

 

“..entende-se que, a cada dia, são criadas, 

artificialmente, novas necessidades,” 

(L.9/10) 

 

De referência ao período em destaque, pode-se 

afirmar:  

 

(A) É formado por orações coordenadas.  

(B) O vocábulo “que” morfologicamente é 

pronome relativo. 

(C) A segunda oração é principal em relação à 

primeira. 

(D) A segunda oração tem valor subjetivo. 

 

12) Analise as seguintes orações, considerando os 

contextos em que estão inseridas: 

 

I. “que no consumo a pessoa se 

interpreta,”. (L.19) 

II. “...que era considerado luxo em épocas 

anteriores.”. (L.15) 

 

Sobre elas, pode-se afirmar: 

 

(A) Possuem valor restritivo. 

(B) São estruturalmente iguais. 

(C) Equivalem a um substantivo. 

(D) Estabelecem diferentes relações com a oração 

que antecede a cada uma. 
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CARGO: MÉDICO 

RESPONDA ÀS QUESTÕES 14 A 15 A PARTIR 

DA LEITURA DE SEUS  ENUNCIADOS. 

 

13)   

 

 
 

ITAÚ, feito para sua empresa. Reprodução parcial 

da propaganda. 

 

Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as 

falsas (F). 

 

 

No texto,  

 

(   ) o vocábulo "salto" conota progresso.  

(   ) os termos "negócio" e "empresa" adquirem 

diferentes significados: o primeiro refere-se a 

ações geradoras de lucro e o segundo 

evidencia o espaço materializado.  

(   ) a   expressão   "um   pulinho"   evidencia   a   

ideia   de proximidade.  

(  ) os vocábulos "grande" e "pulinho" são 

qualificadores, respectivamente, de "salto" e 

"empresa". 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a 

 

(A) F-F-V-V 

(B) V-V-V-F  

(C) V-F-V-F 

(D) V-F-V-V 

 

14) Atente para o quadrinho a seguir: 

 

 

JEAN. Encomenda. Folha de S. Paulo, São Paulo,. Opinião. 

Marque V ou F conforme sejam as afirmações 

verdadeiras ou falsas. 

 

(   )  Os dois quadros evidenciam ações 

contrastantes, ainda que com o mesmo título.  

(  ) O uso dos vocábulos "um" e "uma", no 

primeiro quadro, articulados com os signos 

não-verbais, sugere obras ainda não 

concretizadas.  

(  )  O uso dos determinantes "o" e "a", no 

segundo quadro, confere imprecisão ao que é 

encomendado.  

(   ) A forma verbal "quero", no contexto do 

segundo quadro, traduz um ato volitivo 

ancorado no poder econômico.  

(  )  O tipo de receptores da "encomenda", no 

segundo quadro, evidencia um meio ilícito de 

aquisição de obra de arte. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a 

 

(A) V-F-V-F-V      

(B) V-V-F-F-V  

(C) V-V-F-V-V 

(D) V-V-V-F-F 

 

 

15) Com relação a colocação pronominal, assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) Quando se trata de comida, ele é um “expert”. 

(B) De modo algum me afastarei daqui. 

(C) Sempre me dediquei aos estudos. 

(D) Me senti envergonhada e traída. 
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CARGO: MÉDICO 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 

16) Analise as afirmativas abaixo com relação a 

Vulnerabilidade: 

 

I- Vulnerabilidade é definida como uma falha no 

projeto, implementação ou configuração de 

um software ou sistema operacional que, 

quando explorado por um atacante, resultada 

na violação da segurança de um computador. 

II- Existem casos onde um software ou sistema 

operacional pode conter uma vulnerabilidade 

que permite sua exploração remota, ou  seja, 

através da rede. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

17) A opção Propriedades do Internet Explorer 

11 está localizado na guia: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Exibir. 

(C) Ferramentas. 

(D) Editar. 

 

18) O uso da assinatura digital utiliza uma chave 

pública de quem envia para sua garantia. A 

propriedade adicional no uso da assinatura 

digital é: 

 

(A) Legalidade. 

(B) Irrefutabilidade. 

(C) Integridade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) A opção SmartArt do MS Word 2010 está 

localizado na guia: 

 

(A) Página Inicial. 

(B) Layout de Página. 

(C) Inserir. 

(D) Referências. 

 

20) No MS Excel 2010 ao salvar uma planilha, o 

tipo de arquivo padrão é: 

 

(A) .XLS 

(B) .XLSX 

(C) .XSL 

(D) .XSLX 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÕES DE 31 A 40 
 

 

21) São objetivos do Sistema Único de Saúde - 

SUS: 

 

I. A assistência às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

II. A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

III. A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social. 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) III 

(B) I, II e III 

(C) I e II 

(D) III 

 

22) NÃO é princípio fundamental do Código de 

Ética Médica: 

 

(A) O médico guardará absoluto respeito pelo ser 

humano e atuará sempre em seu benefício. 

Jamais utilizará seus conhecimentos para 

causar sofrimento físico ou moral, para o 

extermínio do ser humano ou para permitir e 

acobertar tentativa contra sua dignidade e 

integridade. 

(B) Para exercer a Medicina com honra e 

dignidade, o médico necessita ter boas 

condições de trabalho e ser remunerado acima 

de todas as outras classes. 

(C) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde 

do ser humano e da coletividade e será 

exercida sem discriminação de nenhuma 

natureza. 

(D) Compete ao médico aprimorar continuamente 

seus conhecimentos e usar o melhor do 

progresso científico em benefício do paciente. 
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CARGO: MÉDICO 

23) A respeito da bioética, indique a opção 

INCORRETA. 

 

(A) A Bioética é uma ética aplicada, chamada 

também de “ética prática”, que visa “dar 

conta” dos conflitos e controvérsias morais 

implicados pelas práticas no âmbito das 

Ciências da Vida e da Saúde do ponto de vista 

de algum sistema de valores (chamado 

também de “ética”).  

(B) Bioética é o estudo sistemático das dimensões 

morais - incluindo visão moral, decisões, 

conduta e políticas - das ciências da vida e 

atenção à saúde, utilizando uma única 

metodologia ética em um cenário 

interdisciplinar. 

(C) A bioética, da maneira como ela se apresenta 

hoje, não é nem um saber (mesmo que inclua 

aspectos cognitivos), nem uma forma 

particular de expertise (mesmo que inclua 

experiência e intervenção), nem uma 

deontologia (mesmo incluindo aspectos 

normativos). Trata-se de uma prática racional 

muito específica que põe em movimento, ao 

mesmo tempo, um saber, uma experiência e 

uma competência normativa, em um contexto 

particular do agir que é definido pelo prefixo 

‘bio’.  

(D) A palavra ‘bioética’ designa um conjunto de 

pesquisas, de discursos e práticas, via de 

regra pluridisciplinares, que têm por objeto 

esclarecer e resolver questões éticas 

suscitadas pelos avanços e a aplicação das 

tecnociências biomédicas. 

 

24) São fatores de risco para o desenvolvimento 

de um câncer no estômago: 

 

I. Ter uma dieta pobre em frutas e legumes. 

II. Ter histórico familiar de câncer de estômago. 

III. Ser fumante. 

IV. Sofrer de uma inflamação do estômago a longo 

prazo. 

É correto o que se afirma em: 

(A) IV 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e III 

 

25) Estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS): 

I. O controle e a fiscalização de serviços, produtos 

e substâncias de interesse para a saúde. 

II. A colaboração na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho. 

III. A formulação da política de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos e outros 

insumos de interesse para a saúde e a 

participação na sua produção. 

IV. O incremento, em sua área de atuação, do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 3 

 

26) É direito do médico, EXCETO: 
 

(A) Decidir, em qualquer circunstância, levando 

em consideração sua experiência e capacidade 

profissional, o tempo a ser dedicado ao 

paciente, evitando que o acúmulo de encargos 

ou de consultas venha a prejudicá-lo. 

(B) Suspender suas atividades, individualmente 

ou coletivamente, quando a instituição pública 

ou privada para a qual trabalhe não oferecer 

condições adequadas para o exercício 

profissional ou não o remunerar digna e 

justamente, ressalvadas as situações de 

urgência e emergência, devendo comunicar 

imediatamente sua decisão ao Conselho 

Regional de Medicina. 

(C) Apontar falhas em normas, contratos e 

práticas internas das instituições em que 

trabalhe quando as julgar indignas do 

exercício da profissão ou prejudiciais a si 

mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo 

dirigir-se, nesses casos, aos órgãos 

competentes e, obrigatoriamente, à comissão 

de ética e ao Conselho Regional de Medicina 

de sua jurisdição. 

(D) Recusar-se a exercer sua profissão em 

instituição pública ou privada onde as 

condições de trabalho sejam dignas ou 

possam prejudicar a própria saúde ou a do 

paciente, bem como a dos demais 

profissionais. Nesse caso, comunicará 

imediatamente sua decisão à comissão de 

ética e ao Conselho Regional de Medicina. 
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CARGO: MÉDICO 

27) Pessoas em idade adulta meçam a pressão 

pelo menos uma vez por ano como forma de 

acompanhamento (a medidas que vamos 

envelhecendo a pressão vai aumentando). 

Além disso, outros hábitos de vida saudáveis 

podem ser adotados para prevenir a 

hipertensão, quais sejam: 

 

1. Mantenha o peso saudável: procure um 

profissional de saúde e peça orientação 

quanto à sua alimentação. 

2. Tenha uma alimentação saudável. 

3. Diminua ou abandone o consumo de bebidas 

alcoólicas. 

4. Tente levar os problemas do dia a dia de 

maneira mais tranquila. 

A soma dos números corretos é: 

(A) 8 

(B) 7 

(C) 10 

(D) 6 

 

28)  “É uma doença inflamatória crônica do tecido 

conjuntivo que envolve alterações na pele, 

nos vasos sanguíneos, nos músculos e nos 

órgãos internos. Ela é um tipo de doença 

autoimune, um problema que ocorre quando o 

sistema imunológico ataca e destrói tecidos 

saudáveis do corpo por engano”.  

 

A doença referida no enunciado acima é 

(A) Pneumonia. 

(B) Mal de Parkinson. 

(C) Esclerodermia. 

(D) Osteoporose. 

 

 

29) É vedado ao médico: 

 
I. Deixar de atender em setores de urgência e 

emergência, quando for de sua obrigação 
fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, 
mesmo respaldado por decisão majoritária da 
categoria. 

II. Deixar de assumir responsabilidade sobre 

procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, mesmo quando vários médicos 
tenham assistido o paciente. 

III. Delegar a outros profissionais atos ou 
atribuições exclusivos da profissão médica. 

IV. Assumir responsabilidade por ato médico que 

não praticou ou do qual não participou. 
A quantidade de assertivas corretas é: 
 
(A) 3 
(B) 4 

(C) 1 
(D) 2 

 
30) Entende-se por saúde do trabalhador, para 

fins desta lei, um conjunto de atividades que 
se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação 

e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho, abrangendo, dentre 
outros: 

I. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de 

máquina, de setor de serviço ou de todo 
ambiente de trabalho, quando houver 

exposição a risco iminente para a vida ou 
saúde dos trabalhadores. 

II. Participação, no âmbito de competência do 
Sistema Único de Saúde (SUS), da 
normatização, fiscalização e controle das 

condições de produção, extração, 
armazenamento, transporte, distribuição e 
manuseio de substâncias, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentam 
riscos à saúde do trabalhador. 

III. Participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador 

nas instituições e empresas públicas e 
privadas. 

IV. Informação ao trabalhador e à sua respectiva 
entidade sindical e às empresas sobre os 
riscos de acidentes de trabalho, doença 

profissional e do trabalho, bem como os 

resultados de fiscalizações, avaliações 
ambientais e exames de saúde, de admissão, 
periódicos e de demissão, respeitados os 
preceitos da ética profissional. 

É certo o que se indica em: 
 
(A) II e IV 

(B) I e III 
(C) I, II, III e IV 
(D) II 
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CARGO: MÉDICO 

31) Na apendicite, o nível de dor varia de acordo 

com o tempo, o que dificulta o diagnóstico. 

Além disso, apendicite não é o único capaz de 

causar dores abdominais, então o médico 

deverá realizar alguns exames para ter 

certeza absoluta de que se trata de um 

quadro de inflamação no apêndice.  São 

exames que podem ser solicitados pelo 

médico: 

 

I. Exame de urina: este é mais utilizado para que o 

médico tenha certeza de que as dores não são 

fruto de pedras nos rins. Na análise dos 

resultados, é possível determinar a causa dos 

sintomas por meio da observação de glóbulos 

vermelhos, que ficam mais visíveis em 

microscópios quando há um quadro de cálculo 

renal. Caso eles não indiquem pedra nos rins, 

o médico suspeita de inflamação. 

II. Exame de sangue: o especialista também 

poderá optar por um exame de sangue, que 

mostrará o número de glóbulos brancos 

presentes no sangue do paciente. Se estiver 

mais alto do que o normal, é sinal de infecção. 

III. Exame físico: o tipo mais preciso de exame 

feito pelo médico é o exame físico, em que o 

médico pressionará a área dolorida. Na 

apendicite, quando a área em questão for 

pressionada, a dor sempre aumenta, 

indicando que naquele local há inflamação. O 

médico também deverá observar se há rigidez 

dos músculos do abdômen. 

IV. Raio-X: o médico também poderá solicitar um 

raio-X da região abdominal. Por meio da 

análise das imagens feitas no exame, que 

saem após poucos minutos, ele poderá fazer o 

diagnóstico correto. 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 2 

(D) 3 

 

 

 

 

 

 

 

32) Assinale a alternativa ERRADA em relação à 

Hipertensão Arterial. 

 

(A) A hipertensão arterial ou  pressão alta é uma 

doença caracterizada pela elevação dos níveis 

tensionais no sangue.  

(B) A hipertensão é uma das principais causas de 

morte no mundo, pois pode favorecer uma 

série de outras doenças.  

(C) É uma síndrome metabólica geralmente 

acompanhada por outras alterações, como 

obesidade.  

(D) Uma pressão arterial sistólica de 140 ou mais, 

não é considerada hipertensão. 

 

33) Os medicamentos mais usados para o 

tratamento de hipertensão são:  

 

I. Nebilet. 

II. Higroton. 

III. Duomo. 

IV. Lasix. 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) III 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) II e IV 

 

34)  “A doença, também popularmente conhecida 

como Bico de Papagaio, é um problema não 

inflamatório nos ossos que acomete diferentes 

tipos de articulações do corpo humano. O 

quadril, os joelhos, as mãos, os ombros e a 

região da coluna vertebral são os principais 

locais que costumam ser acometidos por essa 

doença”. 

 

A doença citada acima é chamada de: 

(A) Neuropatias. 

(B) Osteartrose. 

(C) Hipotireoidismo. 

(D) Litíase Renal 
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CARGO: MÉDICO 

35) As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos 

seguintes princípios, EXCETO: 

(A) Organização dos serviços públicos de modo a 

promover duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

(B) Divulgação de informações quanto ao 

potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário. 

(C) Conjugação dos recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios na prestação de serviços de 

assistência à saúde da população. 

(D) Capacidade de resolução dos serviços em 

todos os níveis de assistência. 

 

36) As comissões intersetoriais terão a finalidade 

de articular políticas e programas de interesse 

para a saúde, cuja execução envolva áreas 

não compreendidas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A articulação das 

políticas e programas, a cargo das comissões 

intersetoriais, abrangerá, em especial, as 

seguintes atividades: 

 

I. Alimentação e nutrição. 

II. Recursos humanos. 

III. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 

IV. Saneamento e meio ambiente. 

É certo o que se indica em: 

(A) I, II e III 

(B) III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II 

 

37) A respeito da apendicite, indique a opção 

ERRADA. 

 

(A) Os sintomas de apendicite variam, 

dependendo da idade e da posição do 

apêndice. Crianças e mulheres grávidas 

podem sentir dores em locais diferentes aos 

de pessoas adultas, por exemplo. Pode ser 

difícil de diagnosticar em crianças menores, 

em idosos e em mulheres em idade 

reprodutiva, já que, nesses casos, ela pode 

ser confundida com outros problemas. 

(B) A apendicite é a inflamação do apêndice - uma 

pequena bolsa presa ao início do intestino 

delgado, que, apesar de não ter utilidade 

significativa para o organismo, é capaz de 

causar dores abdominais fortíssimas quando 

inflama 

(C) Qualquer um pode desenvolver inflamação no 

apêndice, mas a apendicite é mais comum 

entre pessoas de 10 a 30 anos.  

(D) Se o apêndice se rompe, a dor pode 

desaparecer por um breve período e você se 

sente melhor repentinamente. No entanto, 

uma vez que o revestimento da cavidade 

abdominal fica inflamada e infectada (uma 

condição chamada peritonite), a dor piora e 

você fica mais doente.  

 

38) Em relação ao ensino e pesquisa, é vedado ao 

médico: 

 

I. Realizar pesquisa em uma comunidade sem 

antes informá-la e esclarecê-la sobre a 

natureza da investigação e deixar de atender 

ao objetivo de proteção à saúde pública, 

respeitadas as características locais e a 

legislação pertinente. 

II. Deixar de utilizar a terapêutica correta, quando 

seu uso estiver liberado no País.  

III. Deixar de obter do paciente ou de seu 

representante legal o termo de consentimento 

livre e esclarecido para a realização de 

pesquisa envolvendo seres humanos, após as 

devidas explicações sobre a natureza e as 

consequências da pesquisa. 

IV. Deixar de obter aprovação de protocolo para a 

realização de pesquisa em seres humanos, de 

acordo com a legislação vigente. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 4 

(B) 3 

(C) 1 

(D) 2 
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CARGO: MÉDICO 

39) São sintomas do câncer gástrico: 

 

I. Dor de estômago. 

II. Sensação de saciedade após ingerir pequenas 

quantidades de alimentos. 

III. Vômitos persistentes. 

IV. Indigestçao grave. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I, II e III 

(B) III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) III 

 

40) A direção nacional do Sistema Único da Saúde 

(SUS) compete: 

 

I. Promover articulação com os órgãos 

educacionais e de fiscalização do exercício 

profissional, bem como com entidades 

representativas de formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

II. Participar da definição de normas e mecanismos 

de controle, com órgão afins, de agravo sobre 

o meio ambiente ou dele decorrentes, que 

tenham repercussão na saúde humana. 

III. Participar da definição de normas, critérios e 

padrões para o controle das condições e dos 

ambientes de trabalho e coordenar a política 

de saúde do trabalhador. 

IV. Elaborar normas para regular as relações entre 

o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços 

privados contratados de assistência à saúde. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 3 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 2 
 

 


