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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. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, 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- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

MÉDICO ESF   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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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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 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de 4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e 8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não 9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa 15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que 26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o 32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são 33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio 40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que 

definem a capacidade de liberdade do ser 

humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o ser 

humano de sua ignorância e projetá-lo para a 

vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, 

Marx fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo no 

qual vivemos é construção nossa e, por isso, pode 

ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é: 

 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se 

abrem para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 
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13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla de 

possibilidades que caracteriza nossa espécie” 

(L.34/35), tem valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar alteração 

sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação ao navegador Google Chrome 

analise os itens abaixo: 

 

I- Por ter seu código fonte aberto, qualquer 

desenvolvedor pode criar versões do Google 

Chrome. 

II- O Google Chrome é compatível com quase 

todos os sistemas operacionais usados 

atualmente, seja ele para desktops ou 

dispositivos móveis. 

III- Um dos recursos do Google Chrome é a opção 

de abrir Nova Janela Anônima pelo atalho 

Ctrl + Shift + N. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e III são falsos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Em relação aos protocolos do Correio 

Eletrônico analise os itens abaixo: 

 

I- O Protocolo SMTP é apenas para envio de 

emails. 

II- O Protocolo POP3 é apenas para recepção de 

emails, e transfere as mensagens para o 

computador do usuário e não mantém as 

mensagens na caixa de correio. 

III- O Protocolo IMAP é tanto para recepção de 

emails quanto para a saída de emails, 

geralmente é utilizado em websites, mantém 

as mensagens na caixa de correio. 

 

(A) Apenas os itens I e II são falsos. 

(B) Apenas os itens II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Com relação ao BrOffice Calc versão 5, analise os 

itens abaixo: 

 

I- A opção Comparar Documento está localizado 

no menu Ferramentas. 

II- Opções de autocorreção... está localizado no 

menu Formatar. 

III- O atalho Ctrl + Shift + F4 abre a opção Fontes de 

dados. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os 

itens abaixo: 

 

I- Para Justificar o texto, alinhando o parágrafo 

tanto na margem esquerda quanto na direita, 

podemos utilizar o atalho CTRL + J. 

II- Para alinhar o texto na margem esquerda da 

página, podemos utilizar o atalho CTRL + G. 

III- Para alinhar o texto na margem direita da página, 

podemos utilizar o atalho CTRL + Q. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Assinale a alternativa que seja um software 

classificado como Shareware: 

 

(A) Adobe Reader. 

(B) WinZip. 

(C) BrOffice 

(D) AVG Free 

 

 
 

 

 

 

 

21) O hemograma é uma das análises de sangue 

mais úteis e mais solicitadas na prática 

médica, requerido para diagnosticar ou 

controlar a evolução de uma doença. Um 

hemograma é constituído pela contagem das 

células brancas (leucócitos), células 

vermelhas (hemácias), hemoglobina (Hb), 

hematócrito (Ht), índices das células 

vermelhas, e contagem de plaquetas. Sobre o 

hemograma, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Uma contagem elevada de hemácias pode 

indicar policitemia absoluta ou relativa.  

(B) Uma contagem deprimida de hemácias pode 

indicar anemia, sobrecarga de líquido ou 

hemorragia além de 24 horas. 

(C) Um hematócrito baixo indica policitemia ou 

hemoconcentração devido à perda sangüínea 

ou desidratação.  

(D) Baixos VCM e CHCM indicam anemias 

microcíticas hipocrômicas causadas por 

anemia por deficiência de ferro, anemia 

sideroblástica ou talassemia.  

 

22) As infecções bacterianas são doenças que 

ocorrem quando as formas prejudiciais de 

bactérias se multiplicam no interior do 

corpo.e para a correta identificação e 

isolamento bacteriano é necessária a 

caracterização morfológica das mesmas. Os  

diplococos Gram-negativos com forma 

semelhante a dois grãos de feijão 

emparelhados, considerados um dos três 

agentes bacterianos piogênicos encapsulados 

mais envolvidos com meningite, que habitam 

o trato respiratório superior humano e são 

transmitidos por meio de gotículas, são: 
 

(A) Neisseria gonorrhoeae. 

(B) Streptococcus pneumoniae. 

(C) Haemophilus influenzae. 

(D) Neisseria meningitidis. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
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23) Bastonetes de Auer são agrupamentos de 

material azulado em forma de agulhas alongadas 

e contêm peroxidase, enzimas lisossomais e 

grandes inclusões cristalinas. peculiaridades da: 

 

(A) Leucemia linfoblástica aguda 

(B) Leucemia aguda indiferenciada 

(C) Leucemia aguda mieloblástica e 

mielomonocítica 

(D) Leucemia linfoblástica aguda 

 

24) O exame de ureia é usado principalmente para 

avaliar a função reanl. Uma dosagem sérica de 

uréia aumentada e outra diminuída podem estar 

relacionadas, respectivamente, às seguintes 

situações: 

 

(A) glomerulonefrite e choque hemolítico pós- 

transfusional. 

(B) insuficiência hepática aguda e necrose tubular 

aguda.  

(C) nefropatias malignas e necrose tóxica hepática. 

(D) necrose tóxica hepática e glomerulonefrite. 

 

25) A eritromicina (erythromycinum) é uma 

das substância antibacteriana do grupo 

dos macrolídeos,descoberta em 1952 por 

McGuire e sua equipe que atua: 

 

(A) Inibindo a síntese da parede celular; 

(B) Inibindo a síntese de ácidos nucléicos;  

(C) Inibindo a função da membrana celular;  

(D) Inibindo a síntese protéica;  

 

26) A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida tem 

tratamento e possibilidades efetivas de controle, 

motivando estudos e intervenções profissionais 

direcionados para a melhoria da qualidade de 

vida. Esta patologia demonstra deficiência 

característica de: 

 

(A) Neutrófilos; 

(B) Linfócitos T;  

(C) Linfpocitos B;  

(D) Células L.E.;  

 

27)  As proteínas são conhecidos por serem os 

principais blocos de construção do corpo 

humano e desempenhar um papel de 

liderança na implementação da sua vida. Sem 

exceção, todos os processos patológicos estão 

em violação do metabolismo de proteínas, o 

que é possível em qualquer fase da sua 

transformação no corpo:. O produto final do 

metabolismo protéico encontrado em maior 

quantidade no organismo é o (a): 

 

(A) ácido úrico.  

(B) bilirrubina.  

(C) uréia.  

(D) creatinina. 

 

28)  Autoimunidade é a falha em uma divisão 

funcional do sistema imunológico chamada 

de autotolerância, que resulta em respostas 

imunes contra as células e tecidos do 

próprio organismo. Qualquer doença que 

resulte deste tipo de resposta é chamada 

de doença autoimune. Identifique qual das 

doenças abaixo se refere a uma doença auto-

imune: 

 

(A) Diabetes Melito tipo I 

(B) Febre reumática 

(C) Diabetes Melito tipo II 

(D) Agamaglobulinemia 

 

29) Síndrome Metabólica corresponde a um 

conjunto de doenças cuja base é a resistência 

insulínica. Pela dificuldade de ação da 

insulina, decorrem as manifestações que 

podem fazer parte da síndrome. Não existe 

um único critério aceito universalmente para 

definir a doença e a prevalência aumenta nos 

idosos e mulheres. São causas para o 

aparecimento da síndrome metabólica: 

 

(A) Hipoglicemia, dislipidemia, hipertensão 

(B) Hipotensão arterial, hipoglicemia, 

dislipidemia 

(C) Dislipidemia, hipertensão arterial e 

obesidade abdominal 

(D) Hipertensão, obesidade abdominal e 

hipoglicemia 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macrol%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1952
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_imunol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
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30) O diagnóstico de infarto agudo do miocárdio 

(IAM), baseado somente em critérios clínicos e 

eletrocardiográficos, pode ser difícil no 

momento em que o paciente é admitido à sala de 

emergência. Apenas 41% a 56% dos pacientes 

com IAM que chegam à emergência apresentam 

supra desnivelamento do segmento ST, sendo 

possível nesses casos estabelecer o diagnóstico 

de imediato. Os marcadores sorológicos de IAM 

são úteis no diagnóstico, porém não se mantêm 

constantes por um período prolongado. Sobre os 

marcadores sorológicos de IAM, assinale a 

alternativa correta. (CK = creatinoquinase; LD = 

lactato-desidrogenase) 

 

(A) Após dor toráxica aguda, o primeiro marcador a 

aparecer no soro é a LD. 

(B) A CK-MB está presente no soro até 36 horas após 

a dor toráxica aguda. 

(C) A troponina T é um bom indicador de IAM, pois 

aparece nos primeiros momentos após o infarto, 

com pico em 4 horas. 

(D) A CK-MB é uma das isoformas da enzima CK e, 

por existir somente no tecido cardíaco, é ideal 

como marcador de IAM. 

 

31) Dr. Antunes após prescrever o anticoagulante 

oral ao seu paciente, Sr Joaquim, o recomendou 

uma  avaliação periódica através de exames 

laboratoriais, de preferência, em um mesmo 

laboratório, através do (a): 

 

(A) teste da prova do laço, que avalia a via extrínseca. 

(B) contagem de plaquetas. 

(C) tempo de protrombina (com INR), que avalia a 

via extrínseca da coagulação. 

(D) tempo de coagulação, que avalia a via extrínseca. 

32) Mariana é uma paciente que está sendo 

submetida a um tratamento com base no uso 

de  heparina endovenosa contínua, que é 

um polissacarídeo polianiônico sulfatado per

tencente à familía dos glicosaminoglicanos. É 

composta por unidades dissacarídeas 

repetidas compostas por ácido urônico e 

um açúcar aminado. Possui uma ação 

farmacológica atuando como 

medicamento anticoagulante utilizado em 

várias patologias. O tratamento é devido a 

embolia pulmonar. Durante a troca de 

plantão, o plantonista que a recebe é chamado 

pela enfermagem, pois o paciente apresentou 

hematêmese de moderada quantidade.  
 

Indique a alternativa que apresenta os 
procedimentos mais indicados para o plantonista 
adotar:  
 
(A) Suspender heparina, endoscopia, 

concentrado de plaquetas.  
(B) Suspender heparina, endoscopia, plasma 

fresco, concentrado de hemácias e vitamina k.  
(C) Sulfato de protamina, trocar heparina por 

anticoagulante oral, endoscopia, concentrado 
de hemácias.  

(D) Endoscopia e concentrado de hemácias.  
 
33)  Por muitas décadas, a estratégia terapêutica 

da IC baseava-se somente no uso de 
digitálicos, diuréticos e vasodilatadores, 
tendo como base o conhecimento científico 
vigente na época. Apesar desses avanços 
terapêuticos, permanecia evidente que 
mesmo havendo melhora sintomática inicial, 
a IC progredia independente do estado 
hemodinâmico do paciente. Assim, 
desenvolveu-se o modelo neuro-hormonal da 
IC. De acordo com esse modelo, a IC progride 
em conseqüência da liberação de moléculas 
biologicamente ativas que exercem efeitos 
tóxicos no coração e na circulação. Esta classe 
de medicamentos não devem ser usados em  

 
(A) insuficiência cardíaca devida à 

miocardiopatia isquêmica.  
(B) insuficiência cardíaca devida à 

miocardiopatia hipertrófica, com 
componente de obstrução.  

(C) insuficiência cardíaca com estenose mitral e 
fibrilação de alta freqüência.  

(D) estenose mitral com insuficiência cardíaca 
direita. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Polissacar%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliani%C3%B4nico&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfatado&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glicosaminoglicanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ur%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amina
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%A7%C3%A3o_farmacol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%A7%C3%A3o_farmacol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anticoagulante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patologias
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34) A infância e a adolescência são períodos críticos 

para o desenvolvimento de: competências 

pessoais e interpessoais, aquisição de 

habilidades para atuar e tomar decisões. O uso 

de drogas é uma forma de lidar com as situações 

problemáticas da vida. Foi o caso de Vinocius , é 

um jovem professor universitário que usa drogas 

intravenosas há 5 anos. Ontem, o mesmo foi 

trazido ao pronto-socorro do município com 

febre, alterações do comportamento, náuseas e 

vômitos. O exame físico revelou hemiparesia 

direita completa.  

 

Mostre, entre as alternativas abaixo, a conduta que o 
médico assistente, Dr. Henrique, iniciou o 
procedimento:  
 
(A) Solicitou tomografia computadorizada do crânio.  
(B) Iniciou com corticoterapia intensiva por via 

intravenosa.  
(C) Iniciou com anfotericina b.  
(D) Iniciou esquema de sulfadiazina e pirimetamina. 
 
35) O Staphylococcus aureus é considerado um 

patógeno humano oportunista e freqüentemente 
está associado a infecções adquiridas na 
comunidade e no ambiente hospitalar. As 
infecções mais comuns envolvem a pele (celulite, 
impetigo) e feridas em sítios diversos. Um dos 
sintomas de endocardite aguda desencadeada 
por este patógeno é: 

 
(A) Disfunção ventricular com presença de bulhas 

acessórias. 
(B) Dor torácica. 
(C) Perda de sensibilidade cutânea. 
(D) Febre baixa. 
 
36) Cálculo renal, conhecido popularmente como 

pedra nos rins, é um quadro agudo que se instala 
mais nos homens do que nas mulheres e provoca 
dor inesquecível. Os livros antigos de medicina 
diziam que é a dor mais próxima da do parto que 
os homens podiam sentir. Este quadro pode ser 
elucidado através de exames laboratoriais e de 
imagem. São exames complementares em 
pacientes com cálculos das vias urinárias em 
relação à urina: 

 
(A) Cálcio e ácido úrico. 
(B) Análise química do cálculo e antibiograma. 
(C) Bicarbonatos e uréia. 
(D) Presença de leucopenia. 
 

37) Pé Diabético é o termo empregado para 

nomear as diversas alterações e complicações 

ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos 

pés e nos membros inferiores dos diabéticos. 

Hoje uma preocupação mundial, o custo 

humano e financeiro dessa complicação é 

imenso e dependente, para o seu controle ou 

prevenção, da conscientização quanto à 

necessidade de um bom controle da doença e 

da implantação de medidas relativamente 

simples de assistência preventiva, de 

diagnóstico precoce e de tratamento mais 

resolutivo nos estágios iniciais da doença. São 

necessários alguns cuidados com os pés de 

pacientes diabéticos com neuropatia 

sensitiva de membros inferiores onde, com 

esta patologia, os nervos podem ficar 

incapazes de emitir as mensagens ou fazê-lo  

hora errada ou muito lentamente, como: 

 

(A) deixar as unhas maior do que o habitual;  

(B) nunca andar descalço;  

(C) não usar palmilhas nos sapatos;  

(D) lavar com água quente;  

 

38) A anemia por deficiência de ferro é a principal 

deficiência nutricional no mundo e estima-se 

que metade das crianças e jovens nos países 

em desenvolvimento seja afetada por esta 

patologia. Nas últimas duas décadas, a 

importância da deficiência de ferro e da 

anemia como um problema de Saúde Pública 

vem sendo reconhecida pelas autoridades de 

Saúde e governantes.  Sobre esta patologia, 

assinale a alternativa correta.  

  

(A) Os sinais e os sintomas mais frequentemente 

observados  são inespecíficos como anorexia, 

perversão do apetite,  geofagia, apatia, 

adinamia e irritabilidade.  

(B) A anemia acomete aproximadamente 17% 

das crianças  menores de cinco anos em 

países em desenvolvimento.  

(C) A absorção do ferro ocorre no intestino 

grosso,  prioritariamente no Cólon.  

(D) O ferro somente pode ser absorvido em sua 

forma férrica  (Fe2+).  

 

http://drauziovarella.com.br/corpo-humano/rim/
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39) Em 1988, por ocasião da promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil, 

foi instituído no país o Sistema Único de Saúde 

(SUS), que passou a oferecer a todo cidadão 

brasileiro acesso integral, universal e gratuito a 

serviços de saúde.  Sobre este sistema, aponte a 

alternativa correta: 

  

I. Ordenar  a  formação  de  recursos  humanos na 

área de saúde.  

II. Fiscalizar  e  inspecionar  alimentos,  

compreendido o controle de seu  teor  

nutricional,  bem  como  bebidas  e  águas para 

consumo humano;  

III. Colaborar  na  proteção  do  meio  ambiente,  nele  

compreendido  a  saúde do trabalhador.    

  

As sentenças I, II e III referem-se à:  

(A) direitos SUS   

(B) princípios do SUS 

(C) obrigações do SUS  

(D) atribuições do SUS  

 

40) O direito à saúde, elevado à categoria dos 

direitos fundamentais, por estar interligado ao 

direito à vida e à existência digna, representa um 

dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, sendo considerado pela doutrina e 

legislação uma obrigação do Estado e uma 

garantia de todo o cidadão. Por este motivo, o 

Poder Público é responsável em relação à saúde 

de forma que esta responsabilidade, 

 

(A) é exclusiva.    

(B) é privativa.      

(C) é concorrente.       

(D) não exclui o papel da família, da comunidade e 

dos próprios indivíduos 

 

 


