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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S Ã O  J O S É  D O S  P I N H A I S  
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P R O V A  O B J E T I V A  

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

24  DE SETEMBRO DE 2017 
MÉDICO NA ÁREA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para  cada  questão,  preencher  apenas  uma  

resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido 

no retângulo correspondente à opção escolhi-

da para resposta. A marcação em mais de uma 

opção anula a questão, mesmo que uma das 

respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03h30min. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois de 

(1) uma hora do início da prova e NÃO poderá levar seu 

CADERNO DE PROVA. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 

01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando a prova 

e/ou CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva; 

d. ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 
11. O candidato deverá manter seu relógio ou qualquer apa-

relho eletrônico no saco plástico fornecido para este fim. 

12. Atente-se para o prazo de envio dos títulos: de 02 a 03 de 

outubro (item 26, do Edital 251/2017). 

    

RESPOSTAS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leia a conclusão do artigo Produção científica na medicina em projetos de pesquisa financiados pela agência Fapemig. 
 

O presente estudo focou a geração de produtos científicos e a formação de recursos humanos qualificados a partir dos 
Editais Universais financiados pela Fapemig na área médica. Entre os produtos científicos gerados, houve prevalência 
de apresentação de resumos científicos em congressos nacionais e estrangeiros, formação de  recursos humanos qua-
lificados (orientação de iniciação científica, mestrado, doutorado) e publicação de artigos científicos nacionais e estran-
geiros. Todos os projetos aprovados foram oriundos de instituições públicas, incluindo universidades e outros órgãos 
públicos, como hospitais e institutos. É preciso conduzir estudos com metodologias similares, que possibilitem uma re-
flexão e melhor compreensão dos produtos científicos oriundos de projetos de pesquisa financiados por agências de 
pesquisa. 

 

Fonte: http://www.scielo.br/pdf/rbem/v33n3/13.pdf. Acesso em 10/05/17. 
 

Indique a alternativa que apresenta uma inferência FALSA em relação ao conteúdo do texto. 
 

 É plausível supor que a investigação que resultou no artigo em questão deve-se ao fato de os resultados dos A)
projetos de pesquisa financiados por agências de fomento de ciência não serem de amplo conhecimento entre 
os membros da comunidade científica. 

 Com base no resultado dessa investigação, na área de medicina, há maior número de financiamento para    B)
projetos oriundos de instituições públicas do que particulares. Pode-se supor que essa maior concentração de 
projetos aprovados pelas instituições públicas coincida com a distribuição dos programas de pós-graduação. 

 Visto que o objetivo do estudo em questão foi estabelecer os produtos científicos na área de medicina com   C)
base no financiamento de projetos de pesquisa da Fapemig, pode-se supor que, para obtenção dos dados, foi 
utilizada coleta de informações nos arquivos do banco de dados dessa agência. 

 Apenas instituições e órgãos públicos da área de medicina  podem participar dos Editais Universais financiados D)
pela Fapemig. 

 Além dos produtos científicos mencionados no texto de conclusão, os pesquisadores encontraram outro(s),   E)
porém em quantidades menos representativas. 

 
2. Segundo Pinker (2016), “a brevidade é a alma da razão e de muitas outras virtudes ao escrever.” Isso significa que 

muitas expressões prolixas podem e devem ser trocadas por alternativas mais enxutas para melhorar a qualidade do 
texto. 
As alternativas abaixo apresentam na coluna 2 uma opção mais enxuta para a expressão da coluna 1. Apenas uma  
delas é uma proposta INADEQUADA; indique-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Leia a introdução de um artigo disponibilizado no GEN Medicina, um portal que oferece conteúdo científico exclusivo da 

área da saúde. Com base no conteúdo desse fragmento, avalie qual(is) dos segmentos apresentados nas asserções 
são informações coerentes com o tema abordado e, desse modo, poderia(m) constar na sequência do artigo. 

 
A entrevista clínica não é uma conversa como outra qualquer! 

 Porto05 
Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual duas pessoas, em concordância formal 
ou implícita, se encontram para uma conversa, cuja característica principal é estar relacionada com os objetivos de 
ambos. 

Coluna 1 Coluna 2 

A) em um período tal que onde 

B) é imperioso que nós nós precisamos 

C) se encarrega de prover provê 

D) estavam em grande ne-
cessidade de 

precisavam 

E) devido ao fato de que porque 
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É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. O papel de uma dessas pessoas – no caso, 
o médico ou o estudante de medicina – é coletar informações, enquanto o da outra – o paciente – é de fornecê-las.    
Diferentemente de outras entrevistas, no caso da médica o objetivo não fica restrito a obter informações. Outro objetivo 
é estabelecer um bom relacionamento entre o médico e o paciente, condição fundamental para uma boa prática      
médica. 
Há muitas maneiras de se fazer uma entrevista; melhor dizendo, há diferentes técnicas, mas em todas devem ser    
destacadas a arte do relacionamento e o processo comunicacional. Primeiramente, deve ficar claro que uma entrevista 
médica não é uma conversa como qualquer outra! [...]  
 
Fonte: http://genmedicina.com.br/2017/05/19/a-entrevista-clinica-nao-e-uma-conversa-como-outra-qualquer-dr-celmo-celeno-porto/ Acesso em 
12/05/17. 

 

I. Uma questão relevante, mas nem sempre considerada, é o registro dos dados obtidos durante a entrevista. Anota-
ções de próprio punho das informações mais importantes é a maneira habitual. Contudo, cresce cada vez mais a 
utilização de computadores. A gravação de entrevistas, que esteve em moda há alguns anos, praticamente está 
abolida na prática médica, tornando-se restrita a alguns tipos de pesquisa. Não é proibido “digitar” as informações 
obtidas; no entanto, a atenção exagerada ao computador é nociva. 

II. A entrevista tem a função de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer com que o público-  
alvo conheça as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. O entrevistador deve se posicionar e falar de   
maneira correta, mantendo uma boa aparência e causando boa impressão. 

III. As entrevistas em grupo, que podem ser realizadas com o objetivo de agilizar o processo ou ainda checar adapta-
bilidade do candidato ao contato grupal. Nesta modalidade podem ser verificados itens como características de    
liderança, desprendimento ou facilidade de relacionamento. 

 
Indique a alternativa que corresponde à resposta CORRETA. 

 
 Apenas II é correta. A)
 Apenas III é correta. B)
 Apenas I é correta. C)
 Apenas I e II são corretas. D)
 Apenas I e III são corretas. E)

 
4. Nas bulas de remédios, na parte de orientações ao paciente, os termos próprios da área da saúde geralmente vêm 

acompanhados de uma explicação em linguagem popular. Em uma das alternativas abaixo, a explicação entre        
parênteses NÃO CORRESPONDE ao termo técnico. Indique-a. 

 
 O tratamento também pode ser iniciado em estágios mais avançados, como, por exemplo, quando já se        A)

observar a presença de pápulas (elevações da pele). 
 Você não deve usar este medicamento se tiver doenças micóticas (bactérias) oculares. B)
 Este medicamento raramente causa reações de hipersensibilidade (alergia). C)
 Entre as reações indesejáveis menos comuns deste medicamento, está o prurido (coceira) na pele. D)
 Uma reação adversa comum deste medicamento é fogacho (súbita sensação temporária de calor). E)

 
5. Analise as três versões da reescrita destes fragmentos de texto para avaliar qual(is) dela(s) mantém(êm) o mesmo teor 

de  informação da versão original.  
 

Fragmentos de texto: 
 

Devido às movimentações que exige das políticas de saúde e às implicações socioeconômicas, o problema da        
síndrome de burnout deve ser abraçado e trabalhado também pelos médicos, inclusive pelos psiquiatras, como desafio 
científico, diagnóstico e terapêutico (Brekalo-Lazarević et al., 2010).  
O conhecimento atual mostra que a síndrome de burnout é uma precursora ou um fator de risco para a doença depres 
siva (Elinson et al., 2004). 

 

I. De acordo com Brekalo-Lazarević et al. ( 2010), os médicos, inclusive  psiquiatras, têm como desafio científico,   
diagnóstico e terapêutico dedicar-se ao problema da síndrome de burnout, pois há evidências de que ela seja   
precursora ou um fator de risco para a doença depressiva (Elinson et al., 2004). Trata-se de uma necessidade 
premente, visto que a questão dessa síndrome apresenta implicações socioeconômicas e exige movimentações 
das políticas de saúde.  
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II. Elinson et al. (2004) esclarecem haver evidências de que a síndrome de burnout  seja precursora ou um fator de 
risco para a doença depressiva. Por exigir movimentações das políticas de saúde e envolver questões socioeco-
nômicas, o problema dessa síndrome é uma causa a ser abraçada e trabalhada por médicos, inclusive pelos     
psiquiatras, como desafio científico, diagnóstico e terapêutico (Brekalo-Lazarević et al., 2010).  

III. O problema da síndrome de burnout deve ser abraçado e trabalhado também pelos médicos, inclusive pelos      
psiquiatras, como desafio científico, diagnóstico e terapêutico, devido às movimentações que exige das políticas de 
saúde e às implicações socioeconômicas. Atualmente, considera-se que a síndrome de burnout é uma precursora 
ou um fator de risco para a doença depressiva (Elinson et al., 2004 e Brekalo-Lazarević et al., 2010). 

 
Indique a alternativa CORRETA. 

 
 Apenas I. A)
 Apenas II. B)
 Apenas III. C)
 Apenas I e III. D)
 Apenas I e II. E)

 
6. Em todos os segmentos a seguir (extraídos de um artigo publicado em periódico da área de Medicina), observa-se o 

emprego de mesmo(s) e mesma(s). Em nenhum dos casos, essa palavra foi usada de acordo com a norma-padrão. 
Indique a alternativa que apresenta uma proposta para substituir esses termos, de modo que todos os segmentos - 
mantendo a informação original - respeitem o padrão formal da língua. 

 
I. Em relação ao médico de família, é quase geral entre os entrevistados o clamor por uma melhor formação do 

mesmo, inclusive no que tange à atenção à criança.  
II. Utilizando metodologia qualitativa e entrevistas semi-estruturadas, foram entrevistados pediatras e médicos de   

família de dez equipes indicadas pelos gestores como as de melhores resultados. O objetivo foi conhecer a visão 
dos mesmos sobre a atenção à saúde da criança por eles praticada, o papel de cada um e a existência do        
pediatra no programa. 

III. Chama a atenção o envolvimento de uma grande variedade de profissionais da equipe nessas ações, enquanto a 
maioria dos pediatras prefere não participar das mesmas. Trata-se de situação surpreendente, pois seria esperada 
uma atuação mais proativa e mesmo de liderança do pediatra em relação ao tema. 

IV. Para verificar na prática como se deu a atenção à saúde da criança e adolescente nas ESF dos médicos entrevis-
tados, foi pedido aos mesmos que descrevessem as ações desenvolvidas nessa área 
 

Com relação aos termos destacados, indique a alternativa CORRETA: 
 

 Em I e IV, “do mesmo/aos mesmos” pode ser dispensado; em II e III pode-se substituir, respectivamente, por: A)
deles, nelas. 

 Pode-se substituir em I, II, III e IV, respectivamente, por: do médico, desses profissionais, das ações, que eles. B)
 Em I, “do mesmo“ pode ser dispensado; em II, III e IV, pode-se substituir, respectivamente, por: desses profis-C)

sionais, delas, lhes foi (pedido).  
 Pode-se substituir em I, II, III e IV, respectivamente, por: dos entrevistados, dos profissionais, delas, a cada um. D)
 Em I, “do mesmo” pode ser dispensado; em II, III e IV, pode-se substituir, respectivamente, por: desses entre-E)

vistados, nelas, pra eles. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

7. Jonathan tinha X reais em sua carteira quando saiu no sábado pela manhã. Pretendia comprar uma jaqueta de couro, 
fazer uma doação a uma instituição infantil, realizar algumas compras no mercado e por fim passar numa confeitaria 
para comprar doces para um café da tarde com os amigos. Sabe-se que ele gastou 2/3 do que tinha para comprar a  
jaqueta, depois 1/5 do que restou foi entregue para uma determinada instituição infantil. Em seguida, com o saldo      
restante, ainda disponível, fez uma compra no mercado que consumiu 1/4 desse saldo. Na sequência, antes de voltar 
para casa, gastou metade na confeitaria. Qual a quantia em porcentagem, sobre o valor inicial, que ainda restou para 
Jonathan? 

 

   8%. A)
 10%. B)
 18%. C)
 20%. D)
 25%. E)
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8. Claudio, Ana e José estão em uma quadra de basquete de uma praça no bairro onde moram. Conhecendo seus     
desempenhos, sabe-se que a probabilidade de que Claudio acerte um arremesso de lance livre é igual a 3/4, a probabi-
lidade de que Ana acerte um arremesso de lance livre é 3/5 e a probabilidade de que José acerte um arremesso de   
lance livre é igual a 1/3. Se os três vão fazer apenas um arremesso de lance livre, qual é a probabilidade de que no   
mínimo dois deles acertem o arremesso? 

 

 3/5. A)
 3/20.  B)
 6/20. C)
 9/20. D)
 101/60. E)

 
9. Considerando as relações de equivalências lógicas, determine qual ou quais proposição(ões) apresentada(s) nas    

alternativas dadas é ou são equivalente(s) à proposição abaixo. 
 

“O enfermeiro não dorme bem à noite ou os médicos são felizes.” 
 

I. Se o enfermeiro dorme bem à noite, então os médicos são felizes.  
II. Se os médicos são felizes, então o enfermeiro não dorme bem à noite.  
III. Se o enfermeiro não dorme bem à noite, então os médicos são felizes.  
IV. Se os médicos não são felizes, então o enfermeiro não dorme bem à noite.   
V. Se o enfermeiro dorme bem à noite, então os médicos não são felizes.  

 

 As alternativas corretas são III e IV. A)
 As alternativas corretas são II e V. B)
 Apenas a alternativa I é correta. C)
 As alternativas corretas são I e IV. D)
 Apenas a alternativa II é correta. E)

 
10. A matriz C representa os custos, em reais, dos produtos que estão em promoção em uma determinada loja online. 

Como podemos observar, o Produto 5 tem custo “x” e o Produto 6 tem custo “y”. 
 

 

��������	1 �������	4 �������	7�������	2 �������	5 �������	8�������	3 �������	6 �������	9�                      Matriz C �4 7 45 � 43 � 5� 
 

 

O determinante da matriz de custos acrescido de uma unidade é igual ao dobro do custo do Produto 5, menos o sêxtu-
plo do custo do Produto 6. O custo do Produto 6 é igual ao dobro do custo do Produto 1, somado ao dobro do custo do 
Produto 8, subtraído do dobro do custo do Produto 5. De acordo com as condições dadas, o determinante da Matriz de 
custos é 

 

 - 27. A)
 - 16. B)
   12. C)
   16. D)
   32. E)

 
11. Com todas as permutações dos números 4, 5, 6, 7 e 8, escrevemos vários números em ordem crescente. Na contagem 

dos números, a posição que o número 67485 ocupa é 
 

 60ª.  A)
 62ª. B)
 65ª.  C)
 74ª. D)
 120ª.  E)
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12. São apresentados a proposição ~�~� → �� e o diagrama com as regiões 1, 2 e 3. A região 1 corresponde somente a 
“p”, a região 2 corresponde somente a “q” e a região 3 corresponde à interseção de “p” com “q”. Analise cada umas das 
cinco alternativas apresentadas e determine qual ou quais corresponde(m) somente ao valor V (verdadeiro) da tabela-
verdade. Para isso, é importante saber que, em cada uma das alternativas, a região clara indica F (falso) e região     
escura indica V (verdadeiro). 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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NOÇÕES ELEMENTARES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 
 

13. No regime disciplinar previsto pela Lei nº 8.112/1990, existem vários deveres e vedações ao servidor público civil.    
Verifique a veracidade das proposições abaixo descritas e assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. É dever do servidor público exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II. É vedado ao servidor público levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade  
competente para apuração. 

III. É vedado ao servidor público ser acionista ou cotista de pessoa jurídica. 
IV. São deveres do servidor público guardar sigilo sobre assunto da repartição e tratar com urbanidade as pessoas. 
V. É vedado ao servidor público utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades        

particulares. 
 

 V, F, V, V, V. A)
 V, V, F, V, V. B)
 F, F, F, V, F. C)
 V, F, F, V, V. D)
 V, F, F, V, F.  E)

 
14. A Lei 9.784/1999 dispõe, entre outros temas, sobre os direitos e deveres do Administrado no âmbito do processo    

administrativo da Administração Pública Federal. Segundo suas prescrições, assinale a alternativa em que NÃO está 
descrito um dos deveres do administrado perante o Ente Público no âmbito dos processos administrativos. 

 

 Expor os fatos conforme a verdade. A)
 Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. B)
 Colaborar para o esclarecimento dos fatos. C)
 Prestar as informações que lhe forem solicitadas. D)
 Ser assistido por advogado. E)

 
15. A Lei nº 525/2004 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, estabelecendo as normas 

sobre seu regime jurídico, direitos, deveres e responsabilidades. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo e, depois, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Dentre os requisitos básicos para nomeação em cargo público, está a apresentação de certidão negativa de        

débitos fiscais, trabalhistas e previdenciários. 
II. A posse é a aceitação formal, pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao 

cargo público, sendo que sua realização deverá ocorrer no prazo improrrogável de até 120 (cento e vinte) dias, 
contados da publicação oficial do ato de nomeação. 

III. Se houver empate na classificação de determinado concurso municipal, terá preferência na nomeação, como    
primeiro critério de desempate, o mais idoso dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. 

IV. É permitida a consignação em folha de pagamento de amortização e juros de empréstimos ou financiamentos  
imobiliários. 

V. Para a jornada de serviço de 40 (quarenta) horas semanais, à razão de 08 (oito) horas diárias, fica assegurado o 
intervalo mínimo de uma hora e máximo de duas horas, entre essa jornada, adequado ao regime de funcionamento 
da unidade administrativa de lotação do servidor. 

 
Estão CORRETAS apenas as assertivas 

 
 II e III. A)
 I, III e IV. B)
 III, IV e V. C)
 II, IV e V. D)
 I, II e III. E)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16. O Código de Ética Médica, nos termos da Resolução nº 1.931/2009 do Conselho Federal de Medicina, estabelece uma 
série de direitos e responsabilidades profissionais que deverão ser fielmente respeitados. Aponte a alternativa que des-
creva uma conduta vedada ao médico. 

 

 Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeita-A)
da a legislação vigente. 

 Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual B)
trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamen-
te, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao 
Conselho Regional de Medicina. 

 Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação C)
sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza. 

 Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo D)
quando vários médicos tenham assistido o paciente. 

 Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar in-E)
dignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nes-
ses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medi-
cina de sua jurisdição. 

 
17. Com relação às regras gerais da responsabilidade civil médica, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Como regra, a obrigação do médico é sempre de resultado, de modo que, ao não atingi-lo, presume-se a sua A)
responsabilidade por eventuais danos causados ao paciente, independentemente de dolo ou culpa lato sensu. 

 Como regra, a obrigação do médico é de meio, de modo que, para responder civilmente pelos prejuízos causa-B)
dos no exercício da profissão, deverá ser comprovado seu agir com dolo ou culpa stricto sensu. 

 Como regra, a obrigação do médico é de meio, de modo que o médico apenas responderá civilmente pelos preju-C)
ízos causados ao paciente se houver agido com dolo. 

 Como regra, a obrigação do médico é de resultado, de modo que sua responsabilidade sempre independerá da D)
verificação de culpa ou dolo e, portanto, deverá ressarcir os prejuízos causados ao paciente mesmo que não haja 
conduta ilícita de sua parte.  

 Como regra, a obrigação do médico é de meio, de modo que apenas responderá civilmente se houver agido com E)
imperícia. 

 
18. A enfermeira lhe chama para realizar um apoio ao acolhimento. Você encontra D. Miriam, uma senhora de 62 anos, 

bem apessoada, divorciada há 10 anos e aposentada. Ela conta que está em fase de acompanhamento após finalizar 
um tratamento para câncer de mama, e não entende o motivo de estar tão desanimada. Relata tristeza constante e 
muita vontade de dormir durante o dia. Prefere ficar em casa, pois já não tem interesse em atividades que antes gosta-
va, como ir à igreja, e não tem muita vontade de comer, por isso perdeu peso adicionalmente nos últimos meses. 

 
Com relação ao caso e ao tema proposto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 A prevalência da doença descrita é maior em mulheres e em pessoas com doenças crônicas. A)
 Pelo DSM V, não há critérios suficientes para o diagnóstico de depressão. B)
 O quadro é compatível com depressão, e não há necessidade de exclusão de outras causas. C)
 O United States Preventive Task Force (USPSTF) recomenda contra o rastreamento de depressão em adultos. D)
 A terapia cognitivo-comportamental não parece ser efetiva para aumentar a resposta ao tratamento em idosos. E)

 
19. A prevalência de obesidade e sobrepeso em crianças e adolescentes aumentou de forma preocupante nas últimas 

décadas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde  
pública no mundo. Com relação ao diagnóstico, manejo e tratamento dessa condição em crianças e adolescentes,     
assinale a alternativa CORRETA. 

 
 Deve-se realizar a dosagem da insulina, para avaliar a resistência periférica ao hormônio. A)
 Ao indicar terapia comportamental e suporte psicológico, não é necessário envolver a família. B)
 Estão recomendados: avaliação da pressão arterial, da glicemia e do perfil lipídico. C)
 O orlistate é o tratamento medicamentoso recomendado para crianças e adolescentes em qualquer idade. D)
 A cirurgia bariátrica não é recomendada no tratamento da obesidade em adolescentes. E)
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20. Ana tem 38 anos e procura atendimento médico com queixa de queimação e desconforto localizados em epigástrio; 
além de empachamento após refeições e, eventualmente, náuseas. O quadro teve início há cerca de um ano, com  
episódios intermitentes, mas está mais frequente nos últimos 4 meses. 

 

Com relação ao caso, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Os sintomas descritos apontam para o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico, sendo os bloqueado-A)
res H2 as drogas de primeira escolha recomendadas no tratamento. 

 A presença de náusea evidencia um sinal de alerta, ou bandeira vermelha, fator que indica a necessidade de B)
endoscopia digestiva alta complementar. 

 O exame físico de Ana trará uma riqueza de achados que corroborarão a história colhida na anamnese, indica-C)
tiva de dispepsia funcional. 

 Deve ser investigado o uso de medicações. Uma variedade de medicamentos pode se relacionar com os      D)
sintomas, como acetominofeno em altas doses. 

 A erradicação do H. pylori não tem evidência de melhora dos sintomas apresentados por Ana, mesmo que tes-E)
tes apontem a presença da bactéria. 

 
21. Maria, 32 anos, procura atendimento por queixa de disúria, polaciúria e dor em baixo ventre há 2 dias. Nega corrimen-

to, nega febre e nega outras dores. Ao exame, está normotensa, afebril e em bom estado geral. Tem leve dor à palpa-
ção supra-púbica. 

 

Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Testes diagnósticos devem ser utilizados, pela baixa probabilidade de doença apontada na história. A)
 Testes diagnósticos são necessários, pois o tratamento empírico da cistite não complicada é pouco eficaz. B)
 A peça fundamental para determinação do diagnóstico de cistite não complicada é o exame físico, que tem alto C)

valor preditivo positivo. 
 Nesse caso, é recomendado um teste de alta especificidade para realizar o diagnóstico e estabelecer o trata-D)

mento mais eficaz. 
 A probabilidade de cistite não complicada é maior que o limiar de testagem, portanto deve-se estabelecer o tra-E)

tamento. 
 

22. Dr. André é o novo médico de família e comunidade da Unidade de Saúde Felicidade. A agente comunitária de saúde 
(ACS) vem procurá-lo, pois sua vizinha Janice pediu que ela acessasse o prontuário do filho João, de 19 anos, e lhe 
dissesse os motivos pelos quais ele tem procurado a unidade de saúde. 

 

Com relação ao caso, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Dr. André deve orientar a ACS que a divulgação de informações médicas, sem autorização do paciente, confi-A)
gura quebra de sigilo. 

 Dr. André deve chamar Janice para uma conversa, a fim de esclarecer diretamente sobre a situação de saúde B)
de João. 

 A ACS pode acessar o prontuário e verificar alguns dados de João, selecionando o que pode compartilhar com C)
Janice. 

 A ACS não pode acessar o prontuário médico de João, pois não está vinculada a nenhum conselho profissional D)
com legislação e respeito de sigilo. 

 Dr. André é o único profissional da equipe de saúde que pode ter acesso ao prontuário de João. E)
 

23. Mário tem 58 anos e vem hoje à unidade de saúde queixando-se de intenso prurido em região inguinal bilateral, após o 
surgimento de uma mancha avermelhada no local. O paciente é diabético tipo 2 e mantém sempre um bom controle, 
apenas com as medicações orais. Tem dificuldade para perder peso, com IMC atual = 34,8 kg/m2. Ao exame, nota-se, 
em ambas as virilhas, máculas eritematosas, úmidas, maceradas e descamativas, com cerca de 8 cm e bordos mais 
avermelhados do que a região central, que está com coloração mais escura. 

 

 Está recomendada a realização do teste micológico direto e cultura para confirmação da principal hipótese    A)
diagnóstica. 

 Deve-se prescrever um antifúngicoda classe dos azóis por via oral, por pelo menos 30 dias, ou até que a lesão B)
melhore. 

 Deve-se prescrever um antibiótico, como a cefalexina, por 7 dias. C)
 A tinea cruris não tem relação com a tinea pedis, por isso nenhuma orientação a esse respeito deve ser dada, e D)

não é necessário examinar os pés. 
 O diagnóstico provável é de tinea cruris, cujo principal fator predisponente apontado no caso é a obesidade. E)
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24. “A medicina de família e comunidade (MFC) é definida como a especialidade médica que presta assistência à saúde de 
forma continuada, integral e abrangente para pessoas, suas famílias e a comunidade.” 

 

   Tratado de Medicina de Família e Comunidade. 
 

Assinale a alternativa que contempla características desejáveis ao médico de família e comunidade. 
 

 Manter o foco na doença, utilizando sua habilidade técnica para promover acesso, cura e reabilitação. A)
 Valorizar os elementos físicos no cuidado à pessoa e entender o seu contexto por meio do genograma, dele-B)

gando à equipe os cuidados emocionais e sociais. 
 Ter habilidades para gerenciar as doenças crônicas e para assegurar a recuperação máxima após a doença C)

aguda. 
 Manter a continuidade do cuidado por tempo mínimo, gerindo, dessa forma, os recursos de maneira adequada. D)
 Entender o ciclo de vida em que está cada pessoa, sem, no entanto, se deixar influenciar pela família e comu-E)

nidade que estão sob sua responsabilidade. 
 

25. A transição demográfica e epidemiológica no mundo tem resultado em um grupo populacional com características  
específicas e problemas ligados ao envelhecimento. No Brasil, o câncer de próstata atinge o segundo lugar entre os 
óbitos por câncer no sexo masculino.  

 

Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 O efeito do rastreamento do câncer de próstata é a redução global da mortalidade no sexo masculino. A)
 O antígeno prostático específico (PSA) tem alta sensibilidade e especificidade para a detecção do câncer de B)

próstata. 
 Pacientes com câncer de próstata têm PSA aumentado, associado frequentemente a sintomas de trato urinário C)

baixo. 
 As recomendações atuais colocam-se contra o rastreamento, ou aconselham o uso da decisão compartilhada D)

para recomendar, ou não, o rastreamento do câncer de próstata. 
 Está recomendada, com bom nível de evidência, a realização de PSA em homens � 40 anos com história fami-E)

liar de câncer de próstata. 
 

26. Em relação aos procedimentos a serem realizados ao longo das consultas de puericultura na APS (Atenção Primária à 
Saúde), assinale a alternativa CORRETA. 

 

 É consenso a recomendação dos testes de Barlow e Ortolani em todas as consultas médicas até 1 ano de vida, A)
visando à triagem precoce da displasia evolutiva de quadril.  

 A antropometria da criança (peso, estatura e perímetro cefálico) deve ser realizada em todas as consultas até B)
os 2 anos de idade. 

 Para triagem de estrabismo, é recomendado aplicar os testes de Hirschberg e de cobertura antes de a criança C)
completar seu primeiro mês de vida.  

 Para crianças nascidas a termo e em aleitamento materno exclusivo, mas com contexto social de risco, reco-D)
menda-se a suplementação de ferro a partir dos 3 meses de vida. 

 Crianças de alto risco devem ser visitadas (ou consultadas) até completar uma semana de vida; enquanto que E)
crianças de baixo risco podem ser avaliadas até completar 1 mês de vida. 

 
27. Josué é um homem de 48 anos, casado, com 3 filhos, trabalhou a vida toda como pedreiro. Sempre pensou que o tra-

balho pesado já lhe servia como uma boa atividade física, até que procurou seu médico de família e foram detectadas 
algumas alterações. Na primeira consulta, sua pressão arterial (PA) estava 170/100mmHg e o IMC 32kg/m2. Foram so-
licitados exames: Creatinina 0,9mg/dl; Glicose de jejum 114mg/dl; Colesterol total 234mg/dl; HDL 40mg/dl, Triglicerí-
deos 325mg/dl. 

 

Considerando as informações fornecidas, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 O LDL tem valor de 105mg/dl. A)
 Está indicado tratamento com fibrato, com evidência de diminuição da mortalidade. B)
 O tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica deveria ter sido iniciado na primeira consulta. C)
 Está recomendado o uso de AAS e estatina como prevenção primária, independentemente do risco cardiovascular. D)
 É recomendada a realização do teste oral de tolerância à glicose. E)
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28. A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem constantemente chamado a atenção para o problema da resistência  
bacteriana aos antibióticos. Em fevereiro deste ano, a OMS publicou uma lista de "agentes patogênicos prioritários"   
resistentes aos antibióticos - um catálogo de 12 famílias de bactérias que representam a maior ameaça para a saúde 
humana. Avalie a associação CORRETA entre o patógeno e o antibiótico a que é resistente. 

 

1- Pseudomonas aeruginosa   
                                  
2- Salmonelas    

                                                         
3- Haemophilus influenzae    

                                       
4- Helicobacter pylori     

                                              
5-  Neisseria gonorrhoroeae                                         

 

Assinale a alternativa que aponta a ordem CORRETA dos antibióticos. 
 

 I – 5; II – 3; III – 2; IV – 1; V – 4. A)
 I – 3; II – 4; III – 1; IV – 2; V – 5. B)
 I – 1; II – 5; III – 2; IV – 4; V – 3. C)
 I – 4; II – 1; III – 3; IV – 5; V – 2. D)
 I – 2; II – 5; III – 4; IV – 3; V – 1. E)

 
29. Daiane, 34 anos, refere cefaleia holocraniana compressiva há 3 dias. Conta que a dor é moderada, dura 2 a 3 dias e 

que tem tido esse quadro há alguns meses. Ao fazer uso de analgésico, sua dor passa. Está mais ansiosa nesses últi-
mos meses, após perder seu emprego, mas nega sintomas depressivos. Nega outros sintomas associados. O exame 
físico é normal. Assinale a alternativa que contempla os tratamentos abortivo e profilático de primeira linha indicados 
para Daiane respectivamente: 

 

 Ibuprofeno e amitriptilina. A)
 Triptano e amitriptilina. B)
 Naproxeno e mirtazapina. C)
 Triptano e propranolol. D)
 Acetominofeno e fluoxetina. E)

 
30. João, 45 anos, consulta na sua Unidade de saúde após voltar de Paranaguá. Ele está com muita dor pelo corpo, cefa-

leia e febre alta. Ao examiná-lo, você suspeita de dengue e opta por fazer a prova do laço. Sobre essa prova, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 

 A prova consiste em insuflar o manguito até o valor médio da pressão e manter durante cinco minutos, nos A)
adultos e crianças. 

 Deve-se desenhar um quadrado com 3 cm de lado no antebraço e contar o número de petéquias formadas B)
dentro dele.  

 A prova não deve interrompida, mesmo com a formação de petéquias em antebraço. C)
 A prova será positiva se houver, dentro do espaço delimitado, 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais D)

em crianças. 
 A prova consiste em insuflar o manguito até o valor médio da pressão e manter durante dez minutos, nos adul-E)

tos e crianças. 
 

31. Os indicadores de saúde são fundamentais para a formulação de políticas de saúde com o intuito de diminuição da 
morbimortalidade no país. Em relação aos indicadores de saúde, pode-se dizer que no Brasil 

 

 a principal causa de óbito é a doença cardiovascular, sendo liderada pelo infarto agudo do miocárdio. A)
 a taxa de mortalidade infantil é obtida calculando-se o número de óbitos de crianças menores de um ano para B)

cada mil nascidos vivos. 
 entre os adolescentes de ambos os sexos, a principal causa de morte é o suicídio. C)
 entre os idosos, a principal causa de morte é de origem desconhecida. D)
 a taxa de mortalidade materna é obtida calculando-se o número de óbitos durante o parto a cada 1000 nasci-E)

dos vivos. 
 

I -   (   )  carbapenem 

II -  (   )  cefalosporinas 
 

III - (   )  quinolonas 

V - (   )  ampicilina 

IV - (   )  claritromicina 
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32. Caroline, de 27 anos, está com dor lombar forte há 2 dias, após fazer esforço na limpeza de sua casa. Ela nega febre 
ou outros sintomas associados; não tem doenças nem alergias. Ao exame físico, você verifica dor à palpação de colu-
na lombar. Assinale a alternativa com a conduta adequada ao caso descrito. 

 

 Prescrever acetominofeno e fazer orientação postural. A)
 Solicitar radiografia de coluna lombo-sacra e prescrever anti-inflamatórios. B)
 Prescrever anti-inflamatórios e repouso absoluto. C)
 Solicitar radiografia de coluna lombar e prescrever corticosteroide intramuscular. D)
 Realizar encaminhamento para ortopedia e fisioterapia.  E)

 
33. Juliana, 16 anos, mora no litoral do Paraná, mas deseja fazer seu pré-natal em São José dos Pinhais. Ao chegar à 

Unidade de Saúde de São José dos Pinhais, é informada de que deve fazer o seu pré-natal perto de onde mora. Sobre 
o caso acima, o princípio da Estratégia de Saúde da Família considerado ao fazer a orientação de Juliana foi 

 

 ser rede. A)
 o da intersetorialidade. B)
 o da resolubilidade. C)
 o da universalização. D)
 o da adscrição da clientela. E)

 
34. A Política Nacional de Humanização (PNH), lançada em 2003, tem como objetivo colocar em prática os princípios do 

SUS no dia a dia dos serviços de saúde, por meio da atuação ativa e colaborativa de trabalhadores, gestores e usuá-
rios. Sobre a PNH, assinale a alternativa que contempla seus princípios.  

 

 Humanização e integralidade. A)
 Transversabilidade e indissociabilidade entre atenção e gestão. B)
 Ambiência e coordenação do cuidado. C)
 Protagonismo, responsabilidade e autonomia dos servidores. D)
 Acesso e equidade. E)

 
35. Marcos, de 45 anos, consulta para fazer exames de rotina. Quando questionado sobre o consumo de álcool e drogas, 

ele refere que consome cerca de 3 litros de cerveja ao dia e nos finais de semana consome 1 litro de destilados. Tam-
bém conta que faz uso diário de Cannabis. Acredita que esse consumo pode estar interferindo em seu relacionamento 
com a esposa, pois volta tarde para casa todos os dias. Sobre o caso acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 Para realização do diagnóstico da dependência do álcool, deve-se aplicar a ferramenta CAGE para Marcos. A)
 A intervenção breve não possui evidência científica para sua utilização, mas deve ser considerada em casos B)

refratários.  
 O álcool é a droga mais produzida e consumida no mundo e é a que mais causa dependência. C)
 Entre as opções terapêuticas para Marcos, deve-se considerar o uso de haloperidol. D)
 O uso da Cannabis não está relacionado com dependência e não tem efeitos no uso crônico.  E)

 
36. Ricardo, 35 anos, fuma 1 carteira de cigarro ao dia desde os 15 anos. Ele consulta porque está com tosse seca há 1 

semana, sem outras queixas. Quando questionado sobre o uso do cigarro, Ricardo diz que no momento não está pen-
sando em parar de fumar. O estágio de mudança comportamental em relação ao tabagismo no qual Ricardo está é 

 

 pré-contemplação. A)
 contemplação. B)
 motivação. C)
 negação. D)
 barganha. E)

 
37. Joana, de 45 anos, procura uma Unidade de Saúde perto de sua casa, pois está com queixa de cefaleia há alguns 

meses. Ao consultar com a médica de família Mariana, ela é examinada e recebe o diagnóstico de enxaqueca com au-
ra. Mariana prescreve um medicamento profilático para Joana, faz a coleta do exame preventivo de colo de útero, ori-
enta sobre mudanças de estilo de vida e solicita seu retorno para reavaliação. Os princípios do Sistema Único de Saú-
de (SUS) e da Atenção Primária à Saúde(APS), respectivamente, demostrados nesse caso são 

 

 hierarquização e coordenação do cuidado. A)
 equidade e acesso. B)
 acesso e universalidade. C)
 integralidade e longitudinalidade. D)
 resolubilidade e equidade. E)
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38. Em 1973, o Brasil criou o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e erradicou a varíola. Em 1989, ocorreu o registro 
do último caso de poliomielite no país; e a certificação internacional da erradicação da doença foi recebida em 1994. 
Em 2016, o Brasil recebeu o reconhecimento internacional da eliminação do sarampo pela OMS. 

 

Com relação à imunização e vacinação, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Lactantes não podem ser vacinadas contra febre amarela. Há risco de transmissão do vírus pelo leite materno, de-
vendo ser adiada a vacinação até a criança completar pelo menos 1 ano de idade. 

II. Em esquemas vacinais com múltiplas doses, mesmo quando ultrapassado o intervalo recomendado, não é neces-
sário recomeçar o esquema, apenas completá-lo. 

III. Em geral, quando o calendário vacinal do indivíduo for desconhecido, deve-se considerá-lo suscetível e vaciná-lo. 
IV. Mesmo que não apresentem deficiência imunológica, adultos e adolescentes que vivem com HIV não podem rece-

ber vacinas do calendário. 
V. A administração simultânea de vacinas cursa com alteração nas taxas de soroconversão e aumento significativo de 

suas reações adversas, se comparados à administração de vacinas separadamente. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
 

 I, III e V. A)
 I e IV. B)
 II e III. C)
 II, III e IV. D)
 III, IV e V. E)

 
39. Julia é uma gestante de 21 anos, GIIPI. Está na 24ª semana de gestação e vem consultar, pois está com disúria e  

polaciúria há 1 dia. Também já está com seus exames de rotina do 2º trimestre, que fez na semana passada, prontos e 
traz para sua avaliação.  
HB 11,5g/dl, glicose 88mg/dl, VDRL não reagente, urocultura negativa, toxo IgG positivo e IgM negativo. 

 

Com base no caso clínico apresentado, analise as assertivas a seguir. 
 

I. Julia deve receber antibioticoterapia para cistite, sendo uma das opções a nitrofurantoína, e deve realizar urocultu-
ra de controle.  

II. Julia deve repetir o exame de VRDL e Anti HIV no último trimestre de gestação. 
III. Julia deveria receber vacinação com DTPa a partir da 20ª semana, idealmente entre a 27ª e 36ª semanas. 
IV. Julia deve receber tratamento para anemia ferropriva com ferro elementar 120mg/dia. 
V. A urocultura negativa exclui o diagnóstico de infecção urinária no momento. 

 

Está CORRETO o que se afirma apenas em: 
 

 I, II e III. A)
 I, III, IV e V. B)
 II e III. C)
 III e V. D)
 I e IV. E)

 
40. Mariana é uma mulher de 38 anos, transgênero, que deseja iniciar profilaxia pré-exposição ao HIV (PréEp). Ela tem 

relações sexuais regulares com uso de preservativo. Com base no caso clínico apresentado, analise as assertivas a 
seguir, marcando V para verdadeiro e F para falso.  

 

I. Os transgêneros estão no grupo considerado como prioritário para receber tenofovir e entricitabina em 1 comprimi-
do diário.  

II. A prevalência da infecção pelo HIV no Brasil é de 0,4% da população. 
III. O uso regular da PréEp reduz em 99%  o risco da infecção do HIV.  
IV. No caso de Mariana, não há necessidade de avaliação de práticas de risco por ser mulher transgênero. 
V. A PréEP começa a fazer efeito protetor no dia seguinte à primeira tomada. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

 III e V. A)
 I e II. B)
 IV e V. C)
 II e III. D)
 I e V. E)
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