ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MÉDICO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

B

D

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.
04- 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.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
MÉDICO
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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
1

Estou voltando de um fim de semana em Friburgo. Mas poderia estar regressando de qualquer cidade

2

brasileira, que a situação seria a mesma. É que às vezes uma melhor compreensão do Brasil a gente encontra

3

não nos tratados, mas num simples incidente cotidiano.

4

Por isto estou ali na estrada. O trânsito vai fluindo normalmente. De repente, na altura de Itaboraí

5

(como acontece frequentemente), o fluxo dos veículos vai ficando mais lento. Descobre-se a causa: lá está um

6

policial de trânsito fazendo com que os automóveis entrem em fila única. Isto é uma técnica que costumam

7

usar para evitar engarrafamentos, sobretudo quando vai chegando o verão. Tal técnica, acredito, deve dar

8

certo na Escandinávia, nunca aqui nos trópicos. A polícia rodoviária deve ter pensado que usando este

9

processo evitaria que na altura de Magé o trânsito virasse um pandemônio. Ela sabe que, se deixar, os

10

motoristas vão começar a ultrapassagem pela contramão, uma vez que não há praticamente movimento aí. É

11

uma forma de evitar desastres.

12

Este é o problema. A polícia rodoviária é brasileira, mas não conhece os brasileiros. Porque ela

13

apenas armou o cenário para a dramatização de mais uma cena representativa do caráter nacional. Vamos

14

começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" que "leva vantagem em tudo".

15

Ali estou com a família tentando ser bom brasileiro.

16

(...)

17

Em breve já não somos uma fila única, mas uma fila dupla está se formando sem que surja qualquer

18

guarda alemão ou sueco para controlar o que quer que seja. E a coisa não para aí. Está, ao contrário, apenas

19

começando.

20
21

(...)
Nisto percebo que já não somos três filas apenas, mas quatro e cinco filas indo em direção ao caos.

22

(...)

23

Meu rádio, por acaso, capta a voz de um policial comentando o engarrafamento: "Câmbio / confusão

24

geral / danou tudo / não tem mais jeito / câmbio". Agora, sim, estamos todos ali perfeitamente brasileiros e

25

infelizes, enquanto a raiva raia sanguínea e fresca em nossos nervos. Ali estamos, achando que íamos iludir o

26

FMI, que o capitalismo selvagem não nos prejudicaria. Ali estamos como o "deputado pianista" e o que vota

27

seu desonesto jeton. Ali estamos como o militar, o ministro e o alto funcionário iludindo o imposto de renda.

28

Ali estamos, posseiros e grileiros, governantes e governados, todos apalermados porque não sabíamos que a

29

história do país pode engarrafar.

SANTANNA, Affonso Romano de. - ADAPTADO

CARGO: MÉDICO
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01) Uma das afirmações NÃO encontra respaldo no texto:
A) Ao falar de "mais uma cena representativa do caráter
nacional" (L.14), o autor do texto revela-se consciente
da tendência que tem o brasileiro de desacatar normas
disciplinares, sobretudo num contexto coletivo.
B) Segundo o texto, é correto afirmar que a estratégia
usada
por
policiais
brasileiros
para
evitar
engarrafamentos e desastres pode ser eficaz quando
aplicada em regiões frias, como a Escandinávia, onde,
pressupõe-se, até as circunstâncias climáticas favorecem
a observância da ordem.
C) Conforme o autor do texto, não é necessário ter
conhecimentos acadêmicos para se conhecer o Brasil —
do ponto de vista sociológico — já que o brasileiro se
mostra como tal em qualquer situação.
D) De acordo com o texto, o fato de os brasileiros serem
geralmente indisciplinados deve-se, antes de tudo, aos
exemplos de más iniciativas na administração de alguns
setores públicos ou privados.
02) Marque com F quando a afirmativa for FALSA e com
V quando a afirmativa for VERDADEIRA.
I.

II.

III.

IV.

( ) A leitura do texto revela que os cidadãos brasileiros
— além de acostumados a tentar driblar normas
disciplinares de qualquer espécie — só ficam no mesmo
patamar de igualdade em situações como a de
engarrafamento.
( ) Com base no texto, pode-se afirmar que a expressão
"brasileiro esperto" (L.14) e a afirmação "leva vantagem
em tudo" (L.14) traduzem ideias que se completam na
adoção de uma postura ética por parte do indivíduo, na
tentativa de mostrar competência em quaisquer
situações.
( ) Os numerais cardinais usados no texto têm, muito
mais, a intenção de criar a ideia de lentidão no fluir do
tráfego do que a de enumerar rigorosamente as filas de
carro que vão surgindo.
( ) A palavra "cenário" (L.13) conota imobilidade do
mesmo modo que "dramatização" (L.13) e "rito" (L.14)
conotam movimento.
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de

03) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, é
CORRETO afirmar:
A) O uso da vírgula na oração "De repente, na altura de
Itaboraí (...), o fluxo dos veículos vai ficando mais
lento." (L.4/5) justifica-se pela mesma razão que o seu
emprego em "Tal técnica, acredito, deve dar certo na
Escandinávia" (L.7/8).
B) As palavras "que" (L.6) e "que" (L.14) possuem o
mesmo valor morfológico, referem-se a antecedentes
diferentes e exercem também diferentes funções
sintáticas.
C) O vocábulo “se” (L.9) indica reflexibilidade.
D) “fresca” (L.25) é uma expressão que está sendo usada
em seu sentido literal.
04) Com relação a aspectos morfossintáticos das
alternativas abaixo, marque a alternativa CORRETA:
A) “mais” (L.24) modifica “jeito”, quantificando a ação por
ele expressa.
B) “como” (L.5) pode ser substituído por quando, sem
comprometimento de sentido da frase.
C) “do Brasil” (L.2) funciona como paciente da ação
nominal.
D) “o” e “a”, em “o que quer que seja. E a coisa não para
aí.” (L.18) possuem o mesmo valor morfológico.
05) O verbo é o núcleo da informação em:
A)
B)
C)
D)

“Este é o problema” (L.12)
“A polícia rodoviária é brasileira” (L.12)
“...lá está um policial de trânsito” (L.5/6)
“Em breve já não somos uma fila única” (L.17)

06) Leia o trecho abaixo:
“não há praticamente movimento aí” (L.10).
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
A)
B)
C)
D)

hão movimentos.
têm movimentos
ocorrerá movimentos.
existem movimentos.

cima para baixo, é a:
A) I = V, II = F, III = V, IV = V
B) I = F, II = V, III = V, IV = V
C) I = V, II = F, III = F, IV = V
D) I = V, II = V, III = V, IV = F

CARGO: MÉDICO

07) A expressão que pode ser retirada do contexto, sem
comprometer o entendimento da mensagem, é
A) “É que” (L.2).
B) “nos” (L.3).
C) “Tal” (L.7)
D) “seu” (L.27)
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08) No texto, a relação estabelecida pela preposição
transcrita está corretamente indicada em
A) “de” em “Mas poderia estar regressando de qualquer
cidade brasileira,“ (L.1/2) - posse
B) “de”, em “que na altura de Magé o trânsito virasse um
pandemônio.“ (L.9) - assunto
C) “para”, em “apenas armou o cenário para a
dramatização“ (L.13) - finalidade
D) “em" em “leva vantagem em tudo".
(L.14) quantidade

13) Leia o trecho abaixo:
“que costumam usar para evitar
(L.6/7)

engarrafamentos

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o
mesmo valor sintático que a oração
A) “que a situação seria a mesma “ (L.2)
B) “que vota seu desonesto jeton “ (L.26/27)
C) “que já não somos três filas apenas“ (L.21)

09) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “armou“ (L.13) e a composta em

D) “que "leva vantagem em tudo".“ (L.14)

A)

14) Leia o trecho abaixo e em seguida responda o que se
pede:

tivesse armado

B) tinha armado
C) tem armado
D) teria armado

Vamos começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto"
que "leva vantagem em tudo" (L.13/14).

10) Com referência ao texto é correto afirmar
As aspas usadas na frase em destaque foram usadas para
A) A palavra “apenas” (L.13) conota exclusão.
B) A expressão “uma vez que” (L. 10) indica causa.
C) O vocábulo “Porque” (L.12) dá a ideia de consequência.
D) O termo “já” (L.21) denota inclusão.

A) Para enfatizar o tom irônico com que o autor se

11) A alternativa cuja afirmação não encontra respaldo na
norma padrão é a

C) destacar um neologismo.

A) O vocábulo “se” (L.9) indica uma condição.
B) A palavra ”brasileiros” (L.12), no contexto, tem
derivação imprópria.
C) A expressão “por acaso” (L.23) pode ser substituída por
“inesperadamente” e sem prejuízo de sentido do
contexto.
D) A expressão “ao rito do brasileiro esperto” (L.14), por
ser complemento de um verbo com regência transitiva
indireta pode ser substituída pelo pronome oblíquo
‘lhe’.

expressa.
B) indicar impropriedade do termo usado no contexto.
D) evidenciar uma incorreção gráfica.
15) Analisando as principais características do texto lido,
podemos dizer que seu gênero predominante é:
A) Conto, porque tem linguagem linear e curta, envolve
poucas personagens, que geralmente se movimentam
em torno de uma única ação, dada em um só espaço,
eixo temático, conflito e clímax.
B) Notícia, pois possui como característica a linguagem

12) Atente para a frase:

narrativa e descritiva, e seu objetivo é informar um fato

“Descobre-se a causa”. (L.5)

ocorrido.
C) Prosa poética, considerando que se trata de um texto

Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a
forma verbal corresponderá a
A)
B)
C)
D)

Descobrem
Descobriram
Descobriu
Descobrirá.

CARGO: MÉDICO

escrito como prosa, mas funcionando como poesia,
através da sensibilidade transmitida.
D)

Crônica - uma vez que apresenta uma narrativa informal
ligada à vida cotidiana, com, a exposição dos
sentimentos e a reflexão sobre o que se passa.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) Leia as afirmativas abaixo:

1.

Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde

QUESTÕES DE 16 A 20
18) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, os recursos
do Fundo Nacional de Saúde (FNS) são alocados como:
I.

(SUS) são depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização,
dos respectivos Conselhos de Saúde.
2.

Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do
Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos
da União, além de outras fontes, são administrados pelo
Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de
Saúde.

3.

II.

O Ministério da Saúde acompanha, através de seu

III.
IV.

Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta;
Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo
Congresso Nacional;
Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério
da Saúde;
Cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.
Estão corretas as afirmativas:

sistema de auditoria, a conformidade à programação
aprovada da aplicação dos recursos repassados a

A) I, II, III e IV

Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio

B) I, II e III

ou não aplicação dos recursos, cabe ao Ministério da

C) I, II e IV

Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

D) Nenhuma está correta

De acordo com a Lei 8.080/90, quais afirmativas estão
CORRETAS?
A) Todas
B) Apenas 1 e 3
C) Apenas 1
D) Nenhuma
17) Em caráter permanente e deliberativo, este órgão
colegiado é composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle
da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe
do poder legalmente constituído em cada esfera do
governo. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, a
que órgão o texto se refere?
A) Conselho de Saúde
B) Conferência de Saúde
C) Secretaria de Saúde
D) Ministério da Saúde
CARGO: MÉDICO

19) Assinale a alternativa que NÃO é uma responsabilidade
das secretarias municipais de saúde e distrito federal
com relação à atenção básica.
A) Destinar recursos municipais para compor o
financiamento tripartite da atenção básica.
B) Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de
serviços como tática prioritária de organização da
atenção básica.
C) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de
atenção básica, de forma universal, dentro do seu
território.
D) Articular com o Ministério da Educação estratégias de
indução às mudanças curriculares nos cursos de
graduação e pós-graduação na área da saúde.
20) A atenção básica deve cumprir algumas funções para
contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à
Saúde. São elas, EXCETO:
A) Ser resolutiva
B) Ser centralizada
C) Coordenar o cuidado
D) Ordenar as redes
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é
INCORRETO afirmar que:
A) Hidralazina e minoxidil são dois dos principais
representantes dos antagonistas dos canais de cálcio.
B) Os vasodilatadores diretos promovem retenção hídrica e
taquicardia reflexa, o que contraindica seu uso como
monoterapia.
C) Os diuréticos poupadores de potássio apresentam
pequena eficácia diurética, mas, quando associados aos
tiazídicos e aos diuréticos de alça, são úteis na
prevenção e no tratamento de hipopotassemia.
D) Betabloqueadores de primeira e segunda geração podem
acarretar também intolerância à glicose, induzir ao
aparecimento de novos casos de diabetes,
hipertrigliceridemia com elevação do LDL-colesterol e
redução da fração HDL-colesterol.
22) Sobre o tratamento poliquimioterápico da Hanseníase,
marque a alternativa INCORRETA:
A) O tratamento da doença é ambulatorial.
B) A poliquimiotrapia para tratamento da doença é
constituída por rifampicina, dapsona e clofazimina,
variando a combinação dos medicamentos de acordo
com a classificação do caso.
C) Os pacientes devem ser agendados de rotina a cada 28
dias para receberem, além das orientações e avaliações,
a administração da dose supervisionada e nova cartela
com os medicamentos para doses autoadministradas no
domicilio.
D) A gravidez e o aleitamento contraindicam o tratamento
poliquimioterápico (PQT).
23) Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar que:
A) É uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma
bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, também
denominado de Bacilo de Koch (BK) e que atinge
apenas os pulmões.
B) Nem todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose
se infectam, assim como nem todas as pessoas
infectadas desenvolvem a doença.
C) Os doentes pulmonares positivos não precisam nem
devem ser segregados do convívio familiar e da
comunidade.
D) Considera-se caso de abandono, o doente que, após
iniciado o tratamento para tuberculose, deixou de
comparecer à unidade de saúde por mais de 30 dias
consecutivos, após a data aprazada para seu retorno.

CARGO: MÉDICO
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QUESTÕES DE 21 A 40
24) Sobre o Diabetes, marque a alternativa INCORRETA:
A) A administração de insulina nos casos de Diabetes tipo
2, quando efetuada, não visa evitar cetoacidose, mas
alcançar controle do quadro hiperglicêmico.
B) A nefropatia diabética é uma complicação comum e
devastadora em pacientes com diabetes. A
microalbuminúria é o melhor marcador disponível para
identificar indivíduos em risco de desenvolverem
insuficiência renal.
C) A metformina, medicamento de escolha para a maioria
dos pacientes com diabetes tipo 2, está associada a
aumento de peso
D) As doenças isquêmicas cardiovasculares são mais
frequentes e mais precoces em indivíduos com diabetes,
comparativamente aos demais.
25) Sobre os sintomas das Doenças Respiratórias Crônicas, é
INCORRETO afirmar que:
A) Tosse durante exercícios físicos, sobretudo se
acompanhada por dispneia, pode significar a presença
de broncoespasmo induzido pela atividade física.
B) Na verdadeira hemoptise o sangue habitualmente tem
aspecto vivo e rutilante, é espumoso e está misturado a
alguma quantidade de muco.
C) A dispneia aguda ou de instalação em curto espaço de
tempo é característica da DPOC, tumores centrais do
trato respiratório, estenose traqueal, doenças do
interstício pulmonar e fibrose pleural, além da
insuficiência cardíaca.
D) A sibilância é secundária a processos obstrutivos
brônquicos, sejam intrínsecos (carcinoma brônquico,
corpos estranhos, enfermidades que levam à instalação
de secreção-inflamação-edema, como é o caso da asma),
sejam compressivos extrínsecos (adenomegalias,
tumores etc.).
26) Sobre as Doenças Diarreicas, é INCORRETO afirmar
que:
A) As complicações, em geral, são decorrentes da
desidratação e do desequilíbrio hidroeletrolítico.
B) De modo geral, o quadro clínico confere imunidade
duradoura.
C) O Plano C de tratamento destina-se a paciente com
diarreia e desidratação grave.
D) Para as diarreias bacterianas podem ser utilizados alguns
antimicrobianos, como eritromicina, azitromicina,
sulfametazol+trimetopim, metronidazol.
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27) Sobre a anemia carencial ferropriva, é INCORRETO
afirmar que:
A) O sulfato ferroso continua sendo recomendado como a
preparação adequada para tratamento e prevenção da
anemia ferropriva.
B) Crianças prematuras ou de baixo peso ao nascimento
terão acumulado a mesma quantidade de ferro em
comparação com um recém-nascido a termo.
C) Associado ao tratamento medicamentoso, deve-se
orientar o consumo de alimentos com quantidade e
biodisponibilidade elevadas de ferro, garantindo
educação nutricional adequada ao paciente.
D) As dosagens de ferro sérico, transferrina e saturação da
transferrina (ST) são limitadas para avaliação da
deficiência de ferro.
28) Sobre a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC),
analise as afirmativas abaixo:
I. É uma doença geralmente caracterizada por quadro de
febre, dispneia, dor torácica ventilatório-dependente e
tosse com expectoração. Porém, dependendo da faixa
etária e comorbidades, a doença pode se manifestar com
mais ou menos sinais ou sintomas.
II. O diagnóstico de Pneumonia baseia-se na sintomatologia
clínica, na epidemiologia e na radiografia de tórax. O
padrão radiológico é um indicador confiável do agente
causal.
III. O tratamento inicial é sempre empírico quando há
suspeita de PAC, tanto para crianças quanto para
adultos. Logo, a escolha estará relacionada com o
agente microbiano mais incidente por faixa etária e
presença de comorbidades.
O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a:
A) Zero.
B) Uma.
C) Duas.
D) Três.
29) A parasitose intestinal e a opção de tratamento estão
corretamente associados, EXCETO em:
A) Ascaridíase- Albendazol.
B) Giardíase- Metronidazol.
C) Esquistossomose- Mebendazol.
D) Teníase- Praziquantel.
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30) Sobre as Cefaleias, é INCORRETO afirmar que:
A) Na migrânea, a presença de sintomas associados à dor,
tais como fotofobia, náuseas e vômitos, é rara.
B) A cefaleia tipo tensional é caracterizada como uma dor
de qualidade não pulsátil, em aperto ou pressão,
geralmente bilateral,
C) O diagnóstico é clinico baseado na anamnese e exame
físico. Na maioria dos casos, nenhum exame
laboratorial é necessário.
D) Nos casos com suspeita de doença neurológica como
causa da cefaleia, pode estar indicado exames de
neuroimagem para afastar hemorragias, tumores,
malformações vasculares, etc.
31) Dos procedimentos cirúrgicos relacionados abaixo, em
qual deles está indicado o tratamento da bacteriúria
assintomática?
A) Colecistectomia em paciente diabético.
B) Ressecção transuretral da próstata.
C) Sigmoidectomia.
D) Mastectomia radical.
32) Em relação à doença diverticular dos cólons, qual
alternativa está INCORRETA?
A) A prevalência da doença diverticular dos cólons
aumenta com a idade.
B) A maioria dos casos é assintomática e é descoberta de
forma incidental.
C) Quase todos os pacientes têm acometimento do cólon
proximal.
D) A colonoscopia é menos sensível para detecção dos
divertículos que o enema opaco.
33) Em relação à neoplasia de esôfago, qual das alternativas
abaixo está INCORRETA?
A) O consumo crônico de álcool e tabaco está fortemente
associado ao aumento do risco de desenvolver
carcinoma de células escamosas.
B) A maioria dos adenocarcinomas desenvolve-se como
uma complicação da metaplasia de Barrett devido ao
refluxo gastroesofágico crônico.
C) Estenoses pépticas de aparência benigna não precisam
ser biopsiadas para excluir a possibilidade de doença
maligna oculta.
D) Após a confirmação do diagnóstico de carcinoma
esofágico, deve-se determinar o estágio em que a
doença se encontra.
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34) Qual das alternativas abaixo contraria as diretrizes e
características do modelo assistencial do SUS-Sistema
Único de Saúde?

39) Na atenção primária, a gestante pode procurar

A) Não haver discriminação entre a população urbana e
rural
B) Não haver discriminação entre contribuintes e não
contribuintes previdenciários
C) Pode haver uma discriminação positiva em casos
especiais, em que a prioridade deve ser dada a quem
tiver mais necessidades.
D) As ações preventivas são ligadas ao Ministério da Saúde
e as curativas vinculadas ao Ministério da Previdência.

descritos, qual deles está contraindicado na grávida?

35) Em relação às doenças pépticas, qual das alternativas
abaixo está INCORRETA?
A) A gastropatia erosiva hemorrágica está associada ao
alcoolismo crônico.
B) A maioria dos casos de gastrite com infecção crônica
por H. pylori é assintomática.
C) O tratamento com corticosteroides é benéfico para a
maioria dos pacientes com gastrite eosinofílica.
D) Úlcera péptica nunca é uma doença infecciosa.
36) Entre as alternativas abaixo, qual delas não é causa de
hiperpotassemia?

atendimento para situações comuns que necessitem de
tratamento medicamentoso. Dos medicamentos abaixo

A) Ácido Clavulânico
B) Aciclovir
C) Ranitidina
D) Varfarina
40) Sobre a febre reumática, analise as afirmativas abaixo:

I. O objetivo do tratamento da febre reumática aguda é
suprimir o processo inflamatório, minimizando as
repercussões clínicas sobre o coração, articulações e
sistema nervoso central, além de erradicar o EBGA da
orofaringe e promover o alívio dos principais sintomas.
II. O diagnóstico da febre reumática é clínico, não
existindo sinal patognomônico ou exame específico. Os
exames laboratoriais, apesar de inespecíficos, sustentam
o diagnóstico do processo inflamatório e da infecção
estreptocócica.

A)
B)
C)
D)

Ciclosporina
Bicarbonato de sódio
Trimetoprima
Heparina

37) Qual das medidas abaixo deve ser evitada na
abordagem terapêutica de um paciente com lesão
esofágica cáustica?
A)
B)
C)
D)

Lavagens gástricas
Hidratação endovenosa
Analgesia
Nutrição nasoentérica

38) Qual o tratamento de escolha nas doenças calculosas
sintomáticas da vesícula biliar?
A) Colecistectomia laparoscópica

III. Quando a febre for baixa, não há necessidade de
administração de medicamentos antitérmicos. Já nos
casos de febre mais alta (igual ou superior a 37,8 ºC),
recomenda-se utilizar o paracetamol, como primeira
opção,

ou

recomendável

dipirona,
o

uso

como
de

segunda

opção.

anti-inflamatórios

esteroides, inclusive o ácido acetilsalicílico.

Estão CORRETAS as afirmativas:
A) 1 e 2.
B) 2 e 3.
C) 1 e 3.
D) 1, 2 e 3.

B) Enterolitotomia
C) Uso de ácido ursodesoxicólico
D) Litotripsia
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