ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MÉDICO ESF
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) 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.
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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.
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) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@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.

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

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 DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PÓS-HONESTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: MÉDICO ESF
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).

CARGO: MÉDICO ESF
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:
I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:
I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas o itens II e III são verdadeiros.
Apenas o itens I e III são verdadeiros.

CARGO: MÉDICO ESF

I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e III são falsos.
Os itens II e III são falsos.

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:
I.

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Considerando o Código de Ética Médica, é direito
do médico:
(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) Deixar de usar todos os meios disponíveis de
diagnóstico
e
tratamento,
cientificamente
reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.
(C) Deixar de assumir responsabilidade sobre
procedimento médico que indicou ou do qual
participou, mesmo quando vários médicos tenham
assistido o paciente.
(D) Atribuir seus insucessos a terceiros e a
circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que
isso possa ser devidamente comprovado.
22) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os
gestores do SUS em torno de prioridades que
apresentam impacto sobre a situação de saúde da
população brasileira. Considerando suas metas,
marque a alternativa que apresenta o resultado
esperado para o Controle da Tuberculose:
(A) Atingir pelo menos 80% de cura de casos novos de
tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano.
(B) Atingir pelo menos 85% de cura de casos novos de
tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano.
(C) Atingir pelo menos 50% de cura de casos novos de
tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano.
(D) Atingir pelo menos 75% de cura de casos novos de
tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano.
23) De acordo com o parecer nº 02/94, do Conselho
Federal de medicina, o acesso ao prontuário
médico, pelo médico perito, para efeito de
auditoria, deve:
(A) Ser feito dentro das dependências da instituição
responsável pela sua posse e guarda, após
autorização do paciente.
(B) Ser feito dentro das dependências da instituição
responsável pela solicitação da perícia.
(C) Ser feito dentro das dependências da instituição
responsável pela sua posse e guarda.

QUESTÕES DE 21 A 60
24) Marque a alternativa que NÂO representa um
princípio do SUS:
(A) Universalidade.
(B) Integralidade.
(C) Equidade.
(D) Promoção da saúde.
25) Considerando as especificidades da Equipe de
Saúde da Família e os itens necessários à Estratégia
Saúde da Família, Marque a alternativa
INCORRETA:
(A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir
100% da população cadastrada, com um máximo
de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de
Saúde da Família, não ultrapassando o limite
máximo recomendado de pessoas por equipe.
(B) Cada equipe de Saúde da Família deve ser
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
(C) Recomenda-se que o número de pessoas por
equipe considere o grau de vulnerabilidade das
famílias daquele território, sendo que, quanto
menor o grau de vulnerabilidade, maior deverá ser
a quantidade de pessoas por equipe.
(D) Cadastramento de cada profissional de saúde em
apenas uma equipe de saúde da família, exceção
feita somente ao profissional médico, que poderá
atuar em, no máximo, duas equipes com carga
horária total de 40 horas semanais.
26) Notificação é a comunicação da ocorrência de
determinada doença ou agravo à saúde, feita à
autoridade sanitária por profissionais de saúde ou
qualquer cidadão, para fim de adoção de medidas
de intervenção pertinente. Pode-se afirmar que:
(A) Deve-se notificar a simples suspeita da doença, sem
aguardar a confirmação do caso.
(B) A notificação deverá ser feita após a confirmação
do caso.
(C) Não há necessidade de sigilo quanto à notificação.
(D) A notificação deverá ser feita após a confirmação
da suspeita e deverá ser mantido sigilo.

(D) Ser feito dentro das dependências da instituição
responsável pela emissão do laudo pericial.

CARGO: MÉDICO ESF
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27) O ofidismo constitui, dentre os acidentes por
animais peçonhentos, o de maior interesse médico,
pela frequência e gravidade. Como consequência
da absorção do veneno na circulação sanguínea, os
mecanismos de ação específicos determinam
manifestações clínicas diferenciadas para cada
gênero de serpente. Considerando o acidente
botrópico, marque a alternativa INCORRETA:
(A) Causado por serpentes do gênero Bothrops.
(B) Determina processo inflamatório no local da
picada, com edema tenso, equimose, dor e
adenomegalia regional, que progridem ao longo do
membro acometido.
(C) Manifestações sistêmicas podem estar presentes
com alteração da coagulação sanguínea e
sangramentos espontâneos.
(D) Para as manifestações graves deverá ser
administrado de 5 a 8 ampolas de soro
Antibotrópico (SAB).
28) Considerando a Hanseníase dimorfa (multibacilar),
marque a alternativa CORRETA:
(A) Os exames laboratoriais negativos não afastam o
diagnóstico clínico.
(B) Quando a doença encontra-se em estágio mais
avançado, pode haver perda parcial a total das
sobrancelhas.
(C) É a forma mais comum de apresentação da doença
(mais de 70% dos casos).
(D) Tem um tempo de incubação de cerca de cinco
anos.
29) Considerando as características epidemiológicas
da Tuberculose, marque a alternativa INCORRETA:
(A) A prevalência observada é maior em áreas de
grande concentração populacional, e precárias
condições sócio-econômicas e sanitárias.
(B) A Tuberculose apresenta variações cíclicas e
sazonais.
(C) A distribuição da doença é mundial, com tendência
decrescente da morbidade e mortalidade nos
países desenvolvidos.
(D) Estão mais sujeitos à doença, indivíduos que
convivam com doente bacilífero, determinados
grupos com redução da imunidade, silicóticos e
pessoas que estejam em uso de corticosteróides, ou
infectados pelo HIV.

CARGO: MÉDICO ESF

30) Marque a alternativa que NÂO apresenta uma
Doença de Notificação Compulsória Imediata:
(A) Esquistossomose.
(B) Febre amarela.
(C) Cólera.
(D) Hantavirose.
31) De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), Aleitamento materno predominante é:
(A) Quando a criança recebe somente leite materno,
direto da mama ou ordenhado.
(B) Quando a criança recebe, além do leite materno,
qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a
finalidade de complementá-lo, e não de substituílo.
(C) Quando a criança recebe, além do leite materno,
água ou bebidas à base de água, sucos de frutas e
fluidos rituais.
(D) Quando a criança recebe leite materno e outros
tipos de leite.
32) Em geral, não há restrições ao uso de
anticoncepcionais hormonais na adolescência,
porém deve-se evitar:
(A) O uso da camisinha masculina em todas as relações
sexuais.
(B) O uso da camisinha feminina em todas as relações
sexuais.
(C) Os anticoncepcionais hormonais combinados,
compostos de estrogênio e progestogênio.
(D) O uso de anticoncepcionais só de progestogênio,
pelo possível risco de diminuição da calcificação
óssea.
33) Considerando o uso do anticoncepcional oral
combinado, se a usuária esquecer-se de tomar o
contraceptivo por três dias ou mais e isto ocorrer
na 3ª semana da cartela, a conduta correta será:
(A) Iniciar nova cartela após sete dias.
(B) Iniciar nova cartela imediatamente.
(C) Tomar uma pílula de imediato e tomar a pílula
seguinte no horário regular.
(D) Continuar tomando as pílulas normalmente.
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34) Marque a alternativa que NÂO apresenta um sinal
de Cervicite ao exame físico:
(A) Presença de mucopus.
(B) Friabilidade.
(C) Abortamento recente.
(D) Mobilização do colo.
35) Dermatose ocupacional é identificada como toda
alteração das mucosas, pele e seus anexos que seja
direta ou indiretamente causada, condicionada,
mantida ou agravada por agentes presentes na
atividade ocupacional ou no ambiente de trabalho.
Marque a alternativa que NÂO apresenta uma
causa direta da dermatose ocupacional:
(A) Agentes biológicos.
(B) Agentes físicos.
(C) Agentes químicos.
(D) Temperatura.
36) Considerando as ações em Saúde do Trabalhador a
serem desenvolvidas no nível local de saúde, NÂO
é uma atribuição específica do médico:
(A) Programar e realizar ações de assistência básica e
de vigilância à Saúde do Trabalhador.
(B) Informar à família e ao trabalhador o dia e o local
onde procurar assistência.
(C) Realizar inquéritos epidemiológicos em ambientes
de trabalho.
(D) Realizar entrevista laboral e análise clínica para
estabelecer relação entre o trabalho e o agravo que
está sendo investigado.

II. Síndrome do pronador redondo: é a compressão
do nervo mediano no antebraço pelo músculo
pronador – (Manobras: dor à palpação do músculo
pronador).
III. Tendinopatia biciptal: manifesta-se como dor na
região posterior do ombro – (Manobra de
Yergason: cotovelos em flexão de 90º - supinação
contra resistência provoca dor na região posterior
do ombro).
Está CORRETO o que se afirma em:
(A) I, II, III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.
38) Marque a alternativa que NÂO representa um dos
sintomas de abstinência da nicotina:
(A) Transpiração súbita e/ou excessiva.
(B) Alterações do sono/insônia.
(C) Constipação intestinal.
(D) Vômito.
39) Sobre a Ascaridíase,
INCORRETA:

marque

a

alternativa

(A) Pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia,
náuseas e anorexia.
(B) O quadro clínico apenas a distingue de outras
verminoses, não havendo, portanto, necessidade
de confirmação em exames parasitológicos de
fezes.
(C) Quando há grande número de parasitas, pode
ocorrer quadro de obstrução intestinal.

37) Sobre as Lesões por esforços repetitivos (LER) e o
exame físico do sistema musculoesquelético,
considere:

(D) A transmissão ocorre através da ingestão dos ovos
infectantes do parasita, procedentes do solo, água
ou alimentos contaminados com fezes humanas.

I. Tenossinovite estenosante (“dedo em gatilho”):
ocorre nos tendões flexores superficiais dos
quirodáctilos, geralmente na região da cabeça do
metacarpo, que contém uma polia contensora –
(Manobra: o destravamento ocorre com um
esforço ativo ou passivo, produzindo um
movimento súbito e um estalido acompanhado de
dor).

40) Considerando o preparo do paciente para a
medição da Pressão Arterial (PA), marque a
alternativa que NÂO representa os procedimentos
recomendados:
(A) Não estar com a bexiga cheia.
(B) Não praticou exercícios físicos há pelo menos 60
minutos.
(C) Não ingeriu frituras há pelo menos 30 minutos.
(D) Não fumou nos 30 minutos anteriores.

CARGO: MÉDICO ESF
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41) A Pré-eclâmpsia é definida pela presença de
Hipertensão Arterial após a 20ª semana de
gestação associada a proteinúria significativa. Na
ausência de proteinúria significativa, o diagnóstico
pode ser baseado na presença de, EXCETO:
(A) Plaquetocitose.
(B) Cefaléia.
(C) Dor abdominal.

45) Sobre as Meningites, marque (V) para Verdadeiro
ou (F) para Falso:





(D) Comprometimento renal.
42) Marque a alternativa que NÃO apresenta critério
para identificação do recém-nascido (RN) de alto
risco:
(A) RN com asfixia grave ao nascer (Apgar <7 no 5º
minuto).
(B) RN pré-termo com peso ao nascer < 2.000g.
(C) RN <35 semanas de idade gestacional.



A meningite pode ser causada por diversos agentes
infecciosos, como bactérias, vírus e fungos, dentre
outros, e agentes não infecciosos.
As Meningites virais são representadas
principalmente pelos enterovírus.
A transmissão é de pessoa a pessoa, através das
vias respiratórias, por gotículas e secreções da
nasofaringe, sem a necessidade de contato íntimo
ou contato direto com as secreções respiratórias do
paciente.
A susceptibilidade é geral, entretanto nos
primeiros meses de vida, os lactentes estão
protegidos por anticorpos específicos da classe IgG.

Marque a alternativa que apresenta a seqüência
CORRETA:
(A) V, V, F, V.

(D) Mãe adolescente (<20 anos).

(B) V, F, V, F.

43) Marque a alternativa que NÃO apresenta uma
doença associada à formação de cálculos urinários:

(D) V, V, F, F.

(A) Hiperparatireoidismo.
(B) Síndrome metabólica.
(C) Síndrome de lesch-nyhan.
(D) Nefrocalcinose.
44) As Infecções do trato urinário (ITU) ocorrem em
maior freqüência no sexo feminino. Considera-se
que 50 a 80% das mulheres apresentarão, no
mínimo, um episódio de ITU em sua vida. A
recorrência das ITUs é caracterizada por:
(A) Relato de dois episódios de ITU em um ano.
(B) Relato de três episódios de ITU em um ano ou dois
em seis meses.
(C) Relato de quatro episódios de ITU em um ano ou
três em seis meses.
(D) Relato de três episódios de ITU em seis meses.

(C) V, V, V, F.

46) As doenças cerebrovasculares estão em segundo
lugar no topo de doenças que mais acometem
vítimas com óbitos no mundo, perdendo a posição
apenas para as doenças cardiovasculares. Marque
a alternativa que NÃO apresenta um sinal de
Acidente Vascular Cerebral:
(A) Início súbito de perda de força.
(B) Início súbito de dificuldade de falar.
(C) Cefaléia intensa súbita.
(D) Glicemia < 50mg/dl.
47) Considerando a Classificação etiológica do
Diabetes Mellitus (DM), marque a alternativa
INCORRETA:
(A) Tipo 1A: deficiência de insulina por destruição
auto-imune das células β comprovada por exames
laboratoriais.
(B) Tipo 1B: deficiência de insulina de natureza
endocrinopática.
(C) DM tipo 2: perda progressiva de secreção
insulínica combinada com resistência à insulina.
(D) DM gestacional: hiperglicemia de graus variados
diagnosticada durante a gestação, na ausência de
critérios de DM prévio.

CARGO: MÉDICO ESF
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48) A Associação Americana de Diabetes (ADA) propõe
rastreamento de Diabetes Mellitus tipo 2 para
Indivíduos assintomáticos, com idade < 45 anos,
com sobrepeso ou obesidade e que apresentem
mais um fator de risco para DM dentre os seguintes,
EXCETO:
(A) Pré-diabetes.
(B) História familiar de DM (parente de primeiro grau).
(C) Síndrome de ovários policísticos.
(D) Baixa estatura (inferior a 1,5 m).
49) Considerando a Obesidade, marque a alternativa
INCORRETA:
(A) A obesidade é considerada uma doença crônica,
multifatorial e o distúrbio nutricional mais comum
na infância.
(B) São consideradas com excesso de peso pessoas
com índice de massa corporal (IMC) igual ou acima
de 25, e obesas as que possuem IMC igual ou acima
de 30.
(C) As pessoas inativas devem iniciar com atividades
de longa duração e baixa intensidade, progredindo
até volumes mais adequados.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

51) Marque a alternativa que NÃO representa uma
complicação da Febre reumática:
(A) Doença cardíaca grave.
(B) Tratamento com a penicilina no mínimo até os 35
anos de idade.
(C) Uso de anticoagulantes pelo resto da vida.
(D) Incapacidade de trabalho.
52) Considerando as fases, no processo da infecção
pelo vírus da Hepatite B, marque a alternativa
INCORRETA
(A) I Fase imunotolerante: Nessa fase, há elevada
replicação viral (>20.000 UI/mL), com evidências
de agressão hepatocelular.
(B) II Fase imunorreativa: É caracterizada pelo teste
HBeAg reagente e por menores índices de HBVDNA sérico, indicativo de menor replicação viral.
(C) III Estado de portador inativo: Ela é
caracterizada por níveis muito baixos – ou até
mesmo indetectáveis – de HBV-DNA sérico, com
normalização
das
aminotransferases
e,
habitualmente, soroconversão anti-HBe.

(D) Sua prevenção deve começar desde o pré-natal,
com a identificação de fatores de risco familiar, a
orientação e o monitoramento do estado
nutricional da gestante.

(D) IV Fase de reativação: Essa fase pode surgir após
o período inativo, quando ocorrerem mutações na
região pré-core e/ou core-promoter do vírus,
mantendo-se a replicação viral mesmo na vigência
de HBeAg não reagente.

50) A infecção pelo HIV é acompanhada por um
conjunto de manifestações clínicas, denominado
Síndrome Retroviral Aguda (SRA). Marque a
alternativa INCORRETA, considerando a SRA:

53) Marque a alternativa INCORRETA, considerando
que as dislipidemias podem ser classificadas de
acordo com a fração lipídica alterada em:

(A) Os principais achados clínicos de SRA incluem
febre, cefaleia, astenia, adenopatia, faringite,
exantema e mialgia.

(A) Hipercolesterolemia isolada: aumento isolado
do LDL-c (LDL-c ≥ 160 mg/dL).

(B) .A SRA é autolimitada e a maior parte dos sinais e
sintomas desaparece em três a quatro semanas.
(C) O comprometimento do fígado e do pâncreas é
comum na SRA.
(D) A presença de manifestações clínicas mais intensas
e prolongadas (por período superior a 14 dias)
pode estar associada à progressão mais rápida da
doença.

CARGO: MÉDICO ESF

(B) Hipertrigliceridemia isolada: aumento isolado
dos triglicérides (TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 mg/dL,
se a amostra for obtida sem jejum).
(C) HDL-c baixo: redução do HDL-c (homens < 50
mg/dL e mulheres < 40 mg/dL) isolada ou em
associação ao aumento de LDL-c ou de TG.
(D) Hiperlipidemia mista: aumento do LDL-c (LDL-c ≥
160 mg/dL) e dos TG (TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175
mg/ dL, se a amostra for obtida sem jejum).
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54) Marque a alternativa que NÂO apresenta uma
causa para a Bradicardia sinusal:
(A) Tônus simpático deprimido.
(B) Falha da condução atrioventricular.
(C) Tônus vagal excessivo.
(D) Doença do nó sinusal.
55) Considerando as diretrizes sobre o tratamento do
Infarto Agudo do Miocárdio, marque a alternativa
que NÃO apresenta uma contra-indicação ao uso
de betabloqueadores:
(A) Doença vascular periférica grave.
(B) Disfunção ventricular grave.
(C) Frequência cardíaca < 60 bpm.
(D) Pressão sistólica > 100 mmHg.
56) Nenhum sintoma ou sinal é independentemente
suficiente para diagnosticar ou descartar a Doença
Arterial Obstrutiva Periférica, porém a literatura
existente recomenda alguns exames físicos como
mais acurados na identificação ou exclusão desta
patologia. Considerando a afirmativa, marque a
alternativa INCORRETA:
(A) Em pacientes sintomáticos e assintomáticos:
palpação dos pulsos das áreas da extremidade
inferior (femoral comum, poplítea, tibial anterior e
tibial posterior).
(B) O teste do tempo de preenchimento capilar
apresenta alta acurácia diagnóstica.
(C) Em
pacientes
sintomáticos:
coloração,
temperatura, integridade da pele do pé, e também
a presença de ulcerações.
(D) Em pacientes sintomáticos, a presença de pele fria
ou de pelo menos 1 sopro e qualquer anormalidade
palpável no pulso pode ser indicativo de Doença
Arterial Obstrutiva Periférica.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.
58) A diverticulose do intestino grosso refere-se à
presença de divertículos no cólon. Considerando
suas características e especificidades, marque a
alternativa INCORRETA:
(A) A maioria dos pacientes com divertículos é
assintomática, o que dificulta a estimativa de sua
prevalência.
(B) Ainda que cerca de 85% dos episódios de
diverticulite ocorram em cólon esquerdo, mais
precisamente em cólon sigmóide, divertículos e
diverticulite podem ocorrer em todo o cólon.
(C) Ao exame físico, a dor à palpação do quadrante
inferior esquerdo é característica, frequentemente
com dor à descompressão brusca localizada.
(D) Apesar do risco de desbloqueio de um divertículo
já perfurado ou mesmo de nova perfuração
resultante da insuflação de ar ou progressão do
aparelho, a endoscopia do sigmóide está indicada
na suspeita de diverticulite aguda.
59) Considerando que no Brasil, o câncer de estômago,
excetuando-se o de pele (não melanoma), é o
quinto câncer mais frequente, sendo nos homens o
terceiro mais frequente e o quinto entre as
mulheres, marque (V) para Verdadeiro ou (F) para
Falso:



57) Em relação à Asma, considere:
I. Asma é uma doença inflamatória aguda das vias
aéreas, na qual diversas células e seus produtos estão
envolvidos.
II. A inflamação está associada à hiperresponsividade das
vias aéreas, que leva a episódios recorrentes de sibilos,
dispneia, opressão torácica e tosse, particularmente à
noite ou no início da manhã.
III. Entre as células brônquicas estruturais envolvidas na
patogenia da asma, figuram as células epiteliais, as
musculares lisas, as endoteliais, os fibroblastos, os
miofibroblastos e os nervos.

CARGO: MÉDICO ESF





A infecção gástrica pelo Helicobacter pylori é um
fator de risco.
O tipo histológico mais comum do câncer gástrico,
é o adenocarcinoma., que corresponde a mais de
90% dos casos de neoplasia maligna do estômago.
O diagnóstico de câncer gástrico é feito geralmente
a partir de uma queixa clínica relacionada a
sintomas do trato digestivo alto (plenitude
gástrica, sangramento digestivo alto ou baixo,
náusea e vômito) ou a sintomas constitucionais
(perda de peso, anorexia e astenia).
Diversas séries mostram que mais de 50% dos
pacientes com câncer inicial na porção proximal
podem ser curados quando o tumor tiver sido
totalmente ressecado.
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Assinale alternativa
CORRETA:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

que apresenta a seqüência

(A) F, V, V, F.
(B) V, V, V, F.
(C) V, V F, V.
(D) F, V, V, V
60) Sobre a Tuberculose pulmonar,
alternativa INCORRETA:

marque

a

(A) A Tuberculose pulmonar primária pode ocorrer em
qualquer idade, mas é mais comum no adolescente
e no adulto jovem. Tem como característica
principal a tosse, seca ou produtiva.
(B) Os sintomas clássicos da TB pulmonar são: tosse
persistente, produtiva ou não (com muco e
eventualmente sangue), febre vespertina, sudorese
noturna e emagrecimento.
(C) Na Tuberculose pulmonar pós-primária a ausculta
pulmonar pode apresentar diminuição do
murmúrio vesicular, sopro anfórico ou mesmo ser
normal.
(D) A Tuberculose miliar (denominação é vinculada ao
aspecto radiológico pulmonar) é uma forma grave
de doença e ocorre em 1% dos casos de TB em
pacientes HIV soronegativos, e em até 10% dos
casos em pacientes HIV soropositivos, em fase
avançada de imunossupressão.

CARGO: MÉDICO ESF
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