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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

MÉDICO 
 

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.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 

     

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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. 

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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. 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.joaquimpires2019@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 

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 

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 

 

No Brasil, anualmente, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane 1 

Romeiro, coordenadora de Mudanças Climáticas do World Resources Institute (WRI) Brasil, uma 2 

instituição de pesquisa internacional. [...] “O Brasil está entre os dez principais países que mais perdem e 3 

desperdiçam alimento. Estamos falando da cadeia de perda e de desperdício. Perda que tem a ver com a 4 

colheita, a pós-colheita, com a distribuição e o desperdício que já vem no final da cadeia, que é no varejo, 5 

no supermercado e com o hábito do consumidor”, disse Viviane. 6 

Essa perda e desperdício de alimentos tem diversas implicações. Uma delas é com relação à 7 

segurança alimentar.  8 

[...] 9 

Segundo Allan Boujanic, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 10 

Alimentação (FAO) no Brasil, cerca de 30% de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado e perdido 11 

antes de chegar à mesa do consumidor. Isso provoca, segundo a FAO, um prejuízo econômico estimado 12 

em US$ 940 bilhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 3 trilhões. 13 

Sobre a questão ambiental, Viviane disse que, se essa perda mundial com os alimentos fosse um 14 

país, ela seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, ficando 15 

atrás apenas da China e dos Estados Unidos. 16 

Outras implicações, segundo Viviane, dizem respeito aos aspectos econômico e ambiental. “É 17 

um assunto que envolve uma questão social e de segurança alimentar, de impacto econômico, mas também 18 

de impactos ambientais e aí destacamos essencialmente a perda da biodiversidade, impactos na 19 

biodiversidade, impactos no uso do solo, na questão da água, da escassez da água, e também a questão do 20 

clima, das emissões de carbono”, disse. 21 

Para Viviane, uma das ações que poderia ajudar a reduzir o desperdício e a perda de alimentos 22 

no país seria a adoção de um marco regulatório sobre o tema. “Hoje temos vários projetos de lei, mas que 23 

não foram aprovados ou promulgados. É super-importante que tenhamos um marco regulatório específico 24 

e que proporcione segurança jurídica para que as empresas realizem suas doações de forma adequada e 25 

para que haja incentivos e subsídios para a redução da perda e desperdício alimentar. Essa questão 26 

legislativa e regulatória é extremamente importante”, disse. 27 
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Para a coordenadora de Mudanças Climáticas do WRI Brasil, inventariar a perda e o desperdício 28 

de alimentos é um primeiro passo importante que as empresas e que os países devem fazer. Depois  seria 29 

importante estabelecer metas de redução e estratégias para que ocorram. 30 

Para Alcione, a grande dificuldade diz respeito à cadeia logística. “Tanto a cadeia de distribuição 31 

quanto a de armazenamento e o consumidor final tem uma grande perda de alimentos por falta de 32 

infraestrutura. Nossas centrais de abastecimento não têm uma infraestrutura adequada. Faltam cadeias e 33 

câmaras frias e falta conscientização na parte de manipulação e embalagens. O Brasil tem um grande 34 

problema de infraestrutura hoje e de logística nessa área. Diria que esse é o problema mais grave que a 35 

gente tem no desperdício de alimentos”, disse a integrante do corpo diretivo da Rede Save Food Brasil. 36 

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-

diz-entidade  

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-diz-entidade
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-dia-diz-entidade
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01) Com base no texto, pode-se afirmar: 

 

(A) O desperdício verificado no Brasil é, paradoxalmente, 

indispensável ao seu desenvolvimento. 

(B) O desperdício, no mundo inteiro, visa a incentivar a 

produção. 

(C) O aproveitamento de alimentos através de doações é 

solução viável para o desperdício no Brasil. 

(D) O gasto em excesso que se nota no mundo inteiro é 

bom para qualquer país. 

 

02) A través das proposições dos diferentes enunciadores, 

é correto afirmar: 

 

(A) A falta de uma legislação que incentive a doação acaba 

inibindo iniciativas com a finalidade de minimizar o 

desperdício. 

(B) Não há solução possível para o desperdício porque ele 

é diferente em cada parte do mundo. 

(C) O desenvolvimento brasileiro está extremamente 

ligado à imagem do desperdício. 

(D) As empresas, quando desperdiçam, estimulam o 

crescimento do nível de empregos. 

 

03) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo transcrito 

em: 

 

(A) “uma”, em “uma instituição de pesquisa 

internacional.” (L.2/3) individualiza o termo 

“instituição. 

(B) “mas “, em “mas também de impactos ambientais” 

(L.18/19) indica inclusão. 

(C) Na palavra “hoje” (L.35), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(D) “que” e “que”, em “que corresponde a cerca de R$ 3 

trilhões.” (L.13)  e “que esse é o problema mais grave” 

(L.35), do ponto de vista morfológico, são iguais. 

 

04) Com referência aos elementos linguísticos que 

compõem o texto, é correto afirmar: 
 

(A) “mas também” (L.18) exprime oposição. 

(B) “poderia ajudar” (L.22) indica incerteza de um fato 

passado mediante certa condição. 

(C) “Se” (L.14) expressa causa. 

(D) “conscientização” (L.34) tem valor subjetivo. 

 

05) Há predicado verbal em: 

 

(A) “vários projetos de lei  não (...) foram (...) 

promulgados.” (L.23/24). 

(B) “ela seria o terceiro maior país do mundo” (L.15). 

(C) “Essa questão legislativa e regulatória é extremamente 

importante” (L.26/27). 

(D) “o desperdício de alimentos é um primeiro passo 

importante” (L.28/29). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão “de 

alimentos” (L.1) o termo: 

 

(A) “de pesquisa” (L.3). 

(B) “de alimentos” (L.7). 

(C) “da água” (L.20). 

(D) “de um marco regulatório” (L.23). 

 

07) No texto, 

 

(A) “Faltam” (L.33) é verbo transitivo direto e sinaliza a 

indeterminação do sujeito da oração. 

(B) O “-s”, em “Estamos” (L.4) é marca indicadora de 

plural na forma verbal destacada. 

(C) Em “Hoje” (L.23), há a ocorrência de dígrafo. 

(D) “Segundo” (L.10) indica número sequencial. 

 

08) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente, 

em: 

 

(A) “Viviane” (L.1) e “pesquisa” (L.3). 

(B) “perdem” (L.3) e “alimentos” (L.7). 

(C) “prejuízo” (L.12) e “Essa” (L.7). 

(D) “poderia” (L.22) e “adequada” (L.25). 

 

09) A base primitiva de formação das palavras “empresas” 

(L.25) e “armazenamento” (L.32), respectivamente, é: 

 

(A) Verbo e verbo. 

(B) Adjetivo e verbo 

(C) Substantivo e adjetivo. 

(D) Verbo e substantivo. 
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10) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a 

expressão: 

 

(A) “de gás” (L.15). 

(B) “marco” (L.24). 

(C) “de redução” (L.30). 

(D) “nessa área.” (L.35). 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a 

expressão 

 

(A) “diversas implicações.” (L.7). 

(B) “à mesa do consumidor” (L.12). 

(C) “Isso” (L.12) 

(D) “Essa questão” (L.26). 

 

12) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão 

“no final da cadeia” (L.5) os termos. 

 

(A) “anualmente” (L.1) e “da cadeia” (L.4). 

(B) “atrás da China” (L.16) e “essencialmente” (L.19). 

(C) “o desperdício” (L.22) e “extremamente” (L.27). 

(D) “à cadeia logística” (L.31) e “de alimentos” (L.36). 

 

13) Leia o trecho abaixo: 

 

 “se essa perda mundial com os alimentos fosse um país, ela 

seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de 

efeito estufa,” (L.14/15). 

 

Entre as ideias contidas no período em destaque, está 

presente uma relação de: 

 

(A) Modo e finalidade. 

(B) Tempo e comparação. 

(C) Causa e consequência. 

(D) Condição e consequência. 

 

14) Tem o mesmo valor morfológico de “o”, em “o que é 

produzido” (L.11) o termo da alternativa: 

 

(A) “essa”, em “essa perda” (L.7). 

(B) “a”, em “ a perda” (L.19). 

(C) “uma”, em “uma das ações” (L.22). 

(D) “O”, em “O Brasil”, (L.34). 

 

15) No trecho, “ficando atrás apenas da China e dos 

Estados Unidos.” (L.15/16), o enunciador usa a 

palavra “apenas”, que expressa sentido de: 

 

(A) Inclusão. 

(B) Modo. 

(C) Exclusão. 

(D) Adição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 MÉDICO                                                                                                                                                      Página 7 de 11 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

16) O Sistema Único de Saúde teve seus princípios 

estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde, em 1990 com 

base no artigo 198 da Constituição Federal de 1998. O 

controle social é um dos princípios regulado pela Lei 

nº 8.142/1990. Sobre esse princípio, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) A lei 8.142/1990 complementa a Lei Orgânica da 

Saúde e regula a participação da comunidade no SUS. 

(B) As Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde terão 

sua representação de forma paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

(C) Essa lei dispõe apenas sobre o controle social deixando 

para outra lei, as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros da área de saúde. 

(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 

repassados de forma regular e automática para os 

Municípios, Estados e Distrito Federal conforme o 

artigo 35 da Lei Orgânica da Saúde. 

 

17) De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro 

de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, a respeito dos itens necessários à Estratégia 

Saúde da Família: é CORRETO afirmar: 

 

(A) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável 

por, no máximo, 3.000 pessoas. 

(B) Cada equipe de saúde da família deve ter no máximo 

12 Agentes Comunitários de Saúde. 

(C) O número de Agentes Comunitários de Saúde- ACS 

deve ser suficiente para cobrir 95% da população 

cadastrada. 

(D) O número máximo de pessoas por Agentes 

Comunitários de Saúde é 650. 

 

18) De acordo com a lei 8.080/90 que dispõe sobre as 

condições para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, são 

atribuições comuns à União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, EXCETO: 

 

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 

(B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 

(C) Administração de recursos financeiros destinados, em 

cada ano, à saúde. 

(D) Realizar pesquisas e estudos na área da saúde. 

 

 

 

 

19) A Lei do Sistema Único de Saúde – Lei 8080/1990 

trata das condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. No capítulo VI da referida lei, são 

estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

o atendimento e internação domiciliar. Sobre esta 

modalidade de atendimento, analise as afirmativas 

abaixo: 

 

I. O atendimento e a internação domiciliares serão 

realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 

apenas nos níveis da medicina preventiva e 

reabilitadora. 

II. Nessa modalidade incluem-se, exclusivamente, os 

procedimentos médicos, de enfermagem, 

fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social. 

III. O atendimento e a internação domiciliares só poderão 

acontecer por indicação médica, com expressa 

concordância do paciente e de sua família.  

 

A única alternativa que responde corretamente é: 

 

(A) Apenas III está correta. 

(B) I e II estão corretas. 

(C) I e III estão corretas. 

(D) Apenas II está correta. 

 

20) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em 

articulação com os Municípios e conforme Decreto n° 

7.508, de 28 de junho de 2011, para ser instituída, a 

Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e 

serviços de, EXCETO: 

 

(A) Atenção primária. 

(B) Urgência e emergência. 

(C) Atenção psicossocial. 

(D) Atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta 

complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) NÃO é um princípio fundamental do Código de Ética 

Medica: 

 

(A) No processo de tomada de decisões profissionais, de 

acordo com seus ditames de consciência e as previsões 

legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, 

relativas aos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos por eles expressos, salvo se adequadas ao 

caso e cientificamente reconhecidas. 

(B) O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos 

serviços médicos e em assumir sua responsabilidade 

em relação à saúde pública, à educação sanitária e à 

legislação referente à saúde. 

(C) As relações do médico com os demais profissionais 

devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na 

independência de cada um, buscando sempre o 

interesse e o bem-estar do paciente. 

(D) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 

desempenho ético da Medicina, bem como pelo 

prestígio e bom conceito da profissão. 

 

22) É direito do médico, EXCETO: 

 

(A) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.  

(B) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados 

e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que 

não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as 

normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de 

Medicina da pertinente jurisdição. 

(C) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição 

pública ou privada onde as condições de trabalho não 

sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou 

a do paciente, bem como a dos demais profissionais. 

Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à 

comissão de ética e ao Conselho Regional de 

Medicina. 

(D) Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o 

prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, 

salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar 

dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu 

representante legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23) De acordo com o art. 15, §2º do Código de Ética 

Médica, o médico não deve realizar a procriação 

medicamente assistida com os seguintes objetivos: 

 

I. criar embriões com finalidades de escolha de sexo, 

eugenia ou para originar híbridos ou quimeras. 

II. criar seres humanos geneticamente modificados. 

III. criar embriões para investigação. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 
 

24) Na relação com pacientes e familiares, é vedado ao 

médico: 
 

(A) informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os 

riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a 

comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, 

nesse caso, fazer a comunicação a seu representante 

legal. 

(B) exagerar a gravidade do diagnóstico ou do 

prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no 

número de visitas, consultas ou quaisquer outros 

procedimentos médicos. 

(C) respeitar o direito do paciente ou de seu representante 

legal de decidir livremente sobre a execução de 

práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de 

iminente risco de morte. 

(D) usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e 

tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu 

alcance, em favor do paciente. 
 

25) A Reanimação Cardiopulmonar - RCP é uma resposta 

sequencial organizada à parada cardíaca, incluindo 
 

I. reconhecimento de ausência de respiração e 

circulação. 

II. suporte básico à vida, com compressões torácicas e 

respiração de salvamento. 

III. suporte vital cardíaco avançado (SACV) com controle 

definitivo das vias respiratórias e do ritmo. 

IV. cuidados pós-reanimação. 
 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 2 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) A pneumonite de _______________ acomete 

indivíduos cuja árvore respiratória é 

hipersensível e é provocada pela inalação crônica 

de poeira orgânica. As pessoas expostas à 

poluição, à poeira ou ao cigarro compõem o grupo 

de maior risco. 
 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) intersticial pulmonar  

(B) hipersensibilidade 

(C) aspiração. 

(D) vascular. 

 

27) São espécies de doenças respiratórias: 
 

1. Doenças pleurais. 

2. Laringopatias. 

3. Broncopatias. 

4. Doenças nasais. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 5 

(B) 8 

(C) 6 

(D) 10 

 

28) Sobre o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, 

assinale a alternativa ERRADA. 
 

(A) É um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e 

sistematicamente, com vistas à redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções 

hospitalares. 

(B) Nos hospitais com leitos destinados a pacientes 

críticos, a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar - CCIH deverá ser acrescida de outros 

profissionais de nível superior da área de saúde. Os 

membros executores terão acrescidas 2 (duas) horas 

semanais de trabalho para cada 10 (dez) leitos ou 

fração. 

(C) A CCIH do hospital deverá elaborar, implementar, 

manter e avaliar programa de controle de infecção 

hospitalar, adequado às características e necessidades 

da instituição, contemplando, no mínimo, ações 

relativas a adequação, implementação e supervisão das 

normas e rotinas técnico-operacionais, visando à 

prevenção e controle das infecções hospitalares. 

(D) Os hospitais não poderão consorciar-se no sentido da 

utilização recíproca de recursos técnicos, materiais e 

humanos, com vistas à implantação e manutenção do 

Programa de Controle da Infecção Hospitalar. 

29) Infecção hospitalar (IH) é aquela 
 

(A) adquirida após a admissão do paciente e que se 

manifeste durante a internação ou após a alta, quando 

puder ser relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares. 

(B) que está associada com complicação ou extensão da 

infecção já presente na admissão, a menos que haja 

troca de microrganismos com sinais ou sintomas 

fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção. 

(C) constatada ou em incubação no ato de admissão do 

paciente, desde que não relacionada com internação 

anterior no mesmo hospital. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

30) “É um distúrbio metabólico crônico que resulta em 

aumento gradual dos tecidos, incluindo-se os ossos da 

face, maxilar, mãos, pés e crânio. Causada pela 

secreção excessiva do hormônio do crescimento, 

quase sempre decorrente de um tumor benigno na 

glândula pituitária”. 
 

O enunciado acima se refere à: 

(A) acrocianose. 

(B) acromegalia. 

(C) abulia. 

(D) acalasia. 
 

31) As principais funções renais são: 

 

I. controle do equilíbrio hidroeletrolítico. 

II. excreção de produtos finais de diversos 

metabolismos. 

III. produção de hormônios.  
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) III 

(C) II e III 

(D) I, II e III 
 

32) ________________ é uma síndrome caracterizada por 

episódios repetitivos de completo ou parcial 

fechamento das vias aéreas superiores levando à 

fragmentação do sono noturno e hipersonulência 

diurna.  
 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) apneia do sono. 

(B) amaurose. 

(C) artrite. 

(D) apraxia. 
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33) É INCORRETO afirmar sobre o hipotireoidismo. 

 

(A) O hipotireoidismo é uma hipoatividade da tireoide que 

resulta na produção inadequada dos hormônios 

tireoidianos e na redução das funções vitais do corpo. 

(B) O hipotireoidismo secundário ocorre quando o 

hipotálamo produz TRH insuficiente ou a hipófise 

produz TSH insuficiente. Às vezes, a secreção 

deficiente de TSH decorrente da deficiência de TRH é 

denominada hipotireoidismo terciário. 

(C) Coma mixedematoso é uma complicação 

potencialmente fatal do hipotireoidismo, que 

geralmente ocorre em pacientes com longo histórico 

de hipotireoidismo. Suas características incluem coma 

com hipotermia extrema (temperatura 24° C a 32,2° 

C), arreflexia, convulsões e depressão respiratória com 

retenção de dióxido de carbono.  

(D) O hipotireoidismo ocorre em qualquer idade, mas é 

particularmente comum em crianças, em que ele pode 

estar presente de maneira sútil e ser difícil de 

reconhecer.  

 

34) A eliminação de gases pela boca, popularmente 

denominado "arroto", tem como causa principal 

 

(A) a enurese. 

(B) a prática regular de exercícios físicos. 

(C) a aerofagia. 

(D) uma dieta equilibrada. 

 

35) O _______________ é o tecido fibrovascular 

recoberto pela conjuntiva ocular, de forma triangular e 

geralmente localizado no canto interno do olho. 

 

Marque a alternativa que responde de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) proptose. 

(B) salicismo. 

(C) pústula. 

(D) pterígio. 

 

36) A hemorragia sanguínea uterina não menstrual é 

denominada de 

 

(A) menarca. 

(B) metrorragia. 

(C) mioclonia. 

(D) menopausa. 

 

37) Segundo o art. 196 da Constituição Federal de 1988, 

as ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

 

(A) participação da comunidade. 

(B) descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 

(C) atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

38) Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: 

 

I. fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano. 

II. colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

III. incrementar, em sua área de atuação, o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 

IV. controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 

produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 3 

 

39) Sobre o disposto na Constituição Federal de 1988 a 

respeito da saúde, marque a alternativa ERRADA. 

 

(A) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão 

admitir agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias por meio de processo seletivo 

público, de acordo com a natureza e complexidade de 

suas atribuições e requisitos específicos para sua 

atuação. 

(B) É permitida a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 
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(C) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 

direito privado. 

(D) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público 

ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 

40) À luz do art. 6° da lei 8.080/1990, estão incluídas no 

campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

a execução de ações de 

 

I. vigilância sanitária. 

II. de vigilância epidemiológica. 

III. saúde do trabalhador. 

IV. assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e IV 

(B) II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e II 

 

 


