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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA – MINAS GERAIS 

 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

8 
CARGO: 
 
 MÉDICO 

 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 SAÚDE PÚBLICA 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua 

Portuguesa, 10 de Saúde Pública e 20 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de suas 

respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois 

dias depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
 
 
  

http://www.fumarc.org.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=prefeitura+de+santa+barbara+mg&source=images&cd=&cad=rja&docid=PMwBze_2S--YGM&tbnid=tL1z-kZIv-s_5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://jcconcursos.uol.com.br/Concursos/Noticiario/edital-Prefeitura-Santa-Barbara-Fumarc-19438&ei=3JwWUab6F5H08ATbwoD4Cg&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNEgZzALa6jKRRJmyKxIgP7p6uS8Zw&ust=1360522745214365
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cargos 7 a 15 

 
Leia, atentamente, o texto para responder às questões. 

 
 É comum associar, metaforicamente, a sociedade interligada através de redes tecnológicas ao 
encurtamento de distâncias. Entretanto, mais propriamente, as modalidades digitais de redes sociais 
provocam uma reconfiguração revolucionária no campo da comunicação, ao mesmo tempo em que os 
novos meios de transmissão de informação já não se classificam como instrumentos de comunicação 
de massa no sentido original do termo. Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de in-
formação e de entretenimento distribuídos a grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que 
tal conceito não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação de 
grupos reduzidos e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a 
partir de sua própria disponibilidade de tempo e de infraestrutura.  
 No processo de expansão e de popularização da Internet, um dos primeiros serviços que granje-
aram espaço foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários desdobramentos no caráter e no volume 
da correspondência formal impressa. Atualmente, mídias sociais como Orkut, Facebook e Twitter estão 
entre os serviços mais acessados no mundo ocidental; no Oriente, Sina Weibo, Qzone e RenRen so-
mam quase um bilhão de assinantes. Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais 
convergem pessoas que têm interesses comuns em relação a praticamente qualquer aspecto sociocul-
tural: tomem-se, a título de exemplos, grupos de discussão sobre livros (Shelfari, aNobii, weRead), via-
gens (WAYN, Exploroo), pesquisa científica (Epernicus, Academia.edu) e, naturalmente, videogames 
(Gaia Online, Wakoopa). 
 Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteraram as relações 
entre comunicação e poder, fazendo com que a responsabilidade pela formação de opinião possa ser 
assumida também pelo indivíduo, que disputa esse espaço com as grandes empresas de comunicação. 
O tema conduz, naturalmente, à observação de que a autoria, i.e., o papel de divulgador primário de 
informação, transcende as referências institucionais ou as figuras públicas e se transfere, em parte, pa-
ra esse mesmo sujeito, que está cada vez mais ativamente inserido em redes de redes sociais. 
 Apesar de toda essa discussão e, por vezes, de um patente deslumbramento diante das novas 
tecnologias, mantêm-se estas centradas na delicada arquitetura da noção de espaço-tempo na comuni-
cação, infelizmente olvidando-se a ideia de valor. Em face disso, para grande parte dos especialistas do 
setor, é questão de sobrevivência reconhecer as inúmeras dimensões através das quais a informação 
transita, seja como texto ou como imagem/som – e de que resultam usos e interpretações muitas vezes 
imprevisíveis e indesejáveis. Some-se a isso a máxima já consagrada de que informação não é sinôni-
mo de conhecimento, assim como este não o é, em absoluto, de sabedoria, e o decantado rótulo de 
'sociedade da informação' perde um pouco de seu brilho. 
 
[MORAES, Érika de. Mídias sociais, identidade e autoria. Estudos Linguísticos, São Paulo, 41(3): p. 936-947, set.-
dez./2012, texto adaptado] 
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QUESTÃO 01  

 
A alternativa que compreende uma afirmação autorizada pela leitura do texto é: 
 
(A) O conceito de mídia de massa deve ser revisto a fim de abranger as novas mídias eletrônicas de transmissão 

de informação. 
(B) Os meios eletrônicos de comunicação permitem a formação de comunidades virtuais, à semelhança de orga-

nizações tradicionais. 
(C) As grandes empresas de comunicação perderam terreno na formação de opinião pública, mas são mais confi-

áveis que o indivíduo. 
(D) A inserção progressiva do indivíduo em várias redes sociais virtuais não implica, na mesma medida, seu com-

promisso com a veracidade da informação que propaga. 
 
 
 

QUESTÃO 02  

 
A mudança de pontuação NÃO fere normas gramaticais vigentes na Língua Portuguesa em: 
 
(A) “[...] um dos primeiros serviços que granjearam espaço foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários desdo-

bramentos [...].” 
“[...] um dos primeiros serviços, que granjearam espaço, foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários des-
dobramentos [...].” 

 
(B) “Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais convergem pessoas que têm interesses 

comuns [...].” 
“Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais convergem pessoas, que têm interesses 
comuns [...].” 

 
(C) “[...] no campo da comunicação, ao mesmo tempo em que os novos meios de transmissão de informação já 

não se classificam [...].” 
“[...] no campo da comunicação, ao mesmo tempo em que, os novos meios de transmissão de informação já 
não se classificam [...].” 

 
(D) “[...] e se transfere, em parte, para esse mesmo sujeito, que está cada vez mais ativamente inserido em redes 

de redes sociais.” 
“[...] e se transfere, em parte, para esse mesmo sujeito que está cada vez mais ativamente inserido em redes 
de redes sociais.” 

 
 
 

QUESTÃO 03  

 
A análise da estrutura do período é feita de maneira INCORRETA em: 
 
(A) “Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais convergem pessoas que têm interesses 

comuns em relação a praticamente qualquer aspecto sociocultural [...].” - oração principal, oração subordina-
da, oração subordinada. 

(B) “Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteram as relações entre comuni-
cação e poder, fazendo com que a responsabilidade pela formação de opinião [...].” - oração coordenada, ora-
ção principal, oração subordinada. 

(C) “[...] para grande parte dos especialistas do setor, é questão de sobrevivência reconhecer as inúmeras dimen-
sões através das quais a informação transita, seja como texto ou como imagem/som [...].” - oração principal, 
oração subordinada, oração subordinada. 

(D) “Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de informação e de entretenimento distribuídos a 
grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que tal conceito não é adequado às novas mídias [...].” 
- oração subordinada, oração principal, oração subordinada. 
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QUESTÃO 04  

 
A função sintática do termo 'informação' (linha 28) NÃO é a mesma desempenhada pelo termo sublinhado em 
 
(A) “É comum associar, metaforicamente, a sociedade interligada através de redes tecnológicas ao encurtamento 

de distâncias.” 
(B) “[...] uma vez que estas passam a contemplar a formação de grupos reduzidos e mesmo a favorecer a indivi-

dualização [...].” 
(C) “[...] à observação de que a autoria, i.e., o papel de divulgador primário de informação, transcende as referên-

cias institucionais [...].” 
(D) “[...] assim como este  é sinônimo de sabedoria, e o decantado rótulo de 'sociedade da informação' perde um 

pouco de seu brilho.” 
 

QUESTÃO 05  

 
A correferência anafórica é INCORRETA em: 
 
(A) “[...] e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-

pria disponibilidade [...].” 
(B) “[...] que tal conceito não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação 

de grupos reduzidos [...].”  
(C) “[...] e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-

pria disponibilidade [...].” 
(D) “[...] e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-

pria disponibilidade [...].” 
 

QUESTÃO 06  

 
O deslocamento da expressão sublinhada leva a alteração do significado da passagem em que ela se insere em: 
 
(A) “Entretanto, mais propriamente, as modalidades digitais de redes sociais provocam uma reconfiguração revo-

lucionária no campo da comunicação [...].” 
“Mais propriamente, entretanto, as modalidades digitais de redes sociais provocam uma reconfiguração revo-
lucionária no campo da comunicação [...].” 

 

(B) “No processo de expansão e de popularização da Internet, um dos primeiros serviços que granjearam espaço 
foi o correio eletrônico [...].” 
“Um dos primeiros serviços que granjearam espaço, no processo de expansão e de popularização da Internet, 
foi o correio eletrônico [...].” 

 

(C) “[...] para as quais convergem pessoas que têm interesses comuns em relação a praticamente qualquer as-
pecto sociocultural [...].” 
“[...] para as quais convergem pessoas que têm interesses praticamente comuns em relação a qualquer as-
pecto sociocultural [...].” 

 

(D) “Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteraram as relações entre comu-
nicação e poder, fazendo com que [...].” 
“As mídias sociais alteraram as relações entre comunicação e poder em todos esses casos e nos que lhes são 
semelhantes, fazendo com que [...].” 

 

QUESTÃO 07  

 
O valor do 'se' é CORRETAMENTE apontado em: 
 
(A) “Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de informação e de entretenimento distribuídos a 

grandes públicos [...].” - partícula condicional. 
(B) “Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de informação e de entretenimento distribuídos a 

grandes públicos [...].” - pronome apassivador. 
(C) “[...] distribuídos a grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que tal conceito não é adequado às 

novas mídias [...].” - indicador de reflexividade. 
(D) “[...] os novos meios de transmissão de informação já não se classificam como instrumentos de comunicação 

de massa [...].” - índice de indeterminação do sujeito. 
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QUESTÃO 08  

 
A proposta de reescrita é INCORRETA em: 
 
(A) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 

em quatro outras palavras. 
“[...] as modalidades digitais de redes sociais provocam uma reconfiguração revolucionária no campo da co-
municação, ao mesmo tempo em que os novos meios de transmissão de informação já não se classificam 
como instrumentos de comunicação de massa no sentido original do termo [...].” 

(B) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 
em cinco outras palavras. 
“[...] não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação de grupos reduzi-
dos e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-
pria disponibilidade [...].” 

(C) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 
em três outras palavras. 
“Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteraram as relações entre comu-
nicação e poder, fazendo com que a responsabilidade pela formação de opinião possa ser assumida também 
pelo indivíduo [...].” 

(D) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 
em quatro outras palavras. 
“Apesar de toda essa discussão e, por vezes, de um patente deslumbramento diante das novas tecnologias, 
mantêm-se estas centradas na delicada arquitetura da noção de espaço-tempo na comunicação, infelizmente 
olvidando-se a ideia de valor.” 

 
 
 
 

QUESTÃO 09  

 
O termo assinalado NÃO desempenha a função sintática de predicativo do sujeito em: 
 
(A) “[…] e se transfere, em parte, para esse mesmo sujeito, que está cada vez mais ativamente inserido em redes 

de redes sociais.” 
(B) “Atualmente, mídias sociais com Orkut, Facebook e Twitter estão entre os serviços mais acessados no mundo 

ocidental; no Oriente [...].” 
(C) “[...] para grande parte dos especialistas do setor, é questão de sobrevivência reconhecer as inúmeras dimen-

sões através das quais a informação transita [...].” 
(D) “Some-se a isso a máxima já consagrada de que informação não é sinônimo de conhecimento, assim como 

este não o é, em absoluto, de sabedoria [...].” 
 
 
 
 

QUESTÃO 10  

 
O valor sintático do 'que' é idêntico ao desempenhado por esse termo no fragmento abaixo. 
 
“[...] um dos primeiros serviços que granjearam espaço foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários desdobra-
mentos [...].” 
 
(A) “[...] e de entretenimento distribuídos a grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que tal concei-

to não é adequado [...].” 
(B) “[…] não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação de grupos redu-

zidos [...].” 
(C) “[...] para as quais convergem pessoas que têm interesses comuns em relação a praticamente qualquer as-

pecto sociocultural [...].” 
(D) “Some-se a isso a máxima já consagrada de que informação não é sinônimo de conhecimento, assim como 

este não o é, em absoluto [...].” 
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PROVA DE SAÚDE PÚBLICA – Cargo 8 

 

QUESTÃO 11  

 
O Programa de Saúde da Família – PSF – foi concebido pelo Ministério da Saúde com o propósito de superação 
do modelo assistencial vigente, médico centrado e hospitalocêntrico. No entanto, podemos afirmar que, para que 
isto se concretize na prática assistencial, são necessárias as seguintes ações: 
 
(   )  Reconhecer o trabalho em saúde como um trabalho vivo em ato, motivo pelo qual o gestor deve se responsa-

bilizar por todas as questões estruturais, humanas e operacionais na produção dos serviços. 
(   )  O reconhecimento dos serviços de saúde como espaço público e como tal ser presidido por valores humanitá-

rios de reconhecimento de direitos de cidadania. 
(   )  A possibilidade de universalizar o acesso, a escuta qualificada do usuário e o compromisso com a resolução 

de seu problema de saúde, entendidos como acolhimento. 
(   )  Reconhecer os microespaços de trabalho e poder como ponto de partida de inauguração de novas práticas. 
 
Identifique os itens com V ou F, conforme sejam verdadeiros ou falsos.  
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) V, F, V, V 
(B) V, V, V, V 
(C) F, V, F, F 
(D) F, V, F, V 
 
 
 

QUESTÃO 12  

 
Considerando as doenças evitáveis pela vacinação, reforça-se a importância do PNI (Programa Nacional de Imu-
nização) que, atualmente, tem mais de 30 anos. No entanto, tem ainda como objetivo contribuir para 
 
(A) o controle ou a erradicação do tétano neonatal e acidental. 
(B) a erradicação da poliomielite que, atualmente, tem afetado inúmeras pessoas. 
(C) a erradicação dos agravos provocados por animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões). 
(D) a erradicação de outros agravos de grupos específicos, como hepatite A em crianças da raça negra. 
 
 
 

QUESTÃO 13  

 
De acordo com o Art. 6º da Lei Orgânica 8.080, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
- SUS as seguintes ações, EXCETO: 
 
(A) vigilância epidemiológica. 
(B) saúde do trabalhador. 
(C) auditoria financeira. 
(D) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 
 

QUESTÃO 14  

 
São indicadores de saúde comumente utilizados no Brasil, de acordo com os dados estatísticos disponíveis, EX-
CETO: 

 
(A) Coeficiente de Mortalidade Geral. 
(B) Anos Potenciais de Vida Perdidos. 
(C) Coeficiente de Mortalidade Infantil. 
(D) Razão de Mortalidade Proporcional. 
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QUESTÃO 15  

 
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema  
Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios descritos na Lei Orgânica 8.080:  
 

I. universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;  
II. integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços pre-

ventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade 
do sistema;  

III. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;  
IV. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;  
V. direito à informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde, dependendo da opção da equipe em fazê-lo; 
VI. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) Todos os itens são verdadeiros. 
(B) Todos os itens são falsos. 
(C) Apenas os itens V e VI são falsos. 
(D) Apenas o item V é falso. 
 
 

QUESTÃO 16  

 
O período compreendido entre março de 1985 e março de 1988 caracterizou-se pelo desencadeamento do pro-
cesso da Reforma Sanitária Brasileira que, no âmbito setorial, produziu os seguintes fatos, EXCETO: 

 
(A) Abertura de canais para participação popular. 
(B) Contenção das políticas privatizantes da Previdência Social através do INAMPS. 
(C) Prioridade para o fortalecimento dos serviços públicos. 
(D) Redefinição dos papéis das três esferas de governo. 
 
 

QUESTÃO 17  

 
A Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, no Capítulo III referente à Organização, Direção e Gestão do SUS, define que 
a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguin-
tes atividades, EXCETO: 
 
(A) Alimentação e nutrição. 
(B) Assistência terapêutica integral. 
(C) Ciência e tecnologia. 
(D) Recursos humanos. 
 
 

QUESTÃO 18  

 
De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS: NOAS 01/2002/DOU: 28/02/2002, o gestor 
estadual é responsável pela gestão da política de alta complexidade/custo no âmbito do Estado, mantendo vincu-
lação com a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de definição de prioridades assisten-
ciais e programação da alta complexidade, incluindo: 
 
(A) o controle, a avaliação e a auditoria de serviços. 
(B) a delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade. 
(C) a coordenação do processo de garantia de acesso para a população de referência entre municípios. 
(D) a otimização da oferta de serviços, tendo em vista a otimização dos recursos disponíveis, a garantia de eco-

nomia de escala e melhor qualidade. 
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QUESTÃO 19  

 
A Constituição Federal de 1988, na Seção II da Saúde, no Art. 199, afirma que “A assistência à saúde é livre à 
iniciativa privada”. 
Considerando a disposição legal, analise as seguintes afirmativas: 
 

I. 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. 

II. Poderão ser destinados recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos. 

III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

IV. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o pro-
cessamento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercializa-
ção. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

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

QUESTÃO 20  

 
Entende-se por Sistema de Informações “um conjunto de unidades de produção, análise e divulgação de dados, 
que atuam com a finalidade de atender às necessidades de informações de instituições, programas, serviços”.  
 
NÃO representa um dos sistemas de informação utilizados no Brasil, de acordo com o Manual de Doenças Infec-
ciosas e Parasitárias do Ministério da Saúde: 

 
(A) Sistema de Nascidos Vivos - SINASC 
(B) Sistema de Informação de Mortalidade - SIM 
(C) Sistema de Informação de Internação Hospitalar - SIAIH 
(D) Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cargo 8 

 

QUESTÃO 21  

 
É exame para o diagnóstico de um paciente diabético tipo 2: 

 
(A) Hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. 
(B) Glicemia em jejum maior ou igual a 125 mg%. 
(C) Glicemia ao acaso maior ou igual a 140 mg%. 
(D) Glicemia 2 h após 75 g de glicose maior ou igual a 190 mg%. 

 

QUESTÃO 22  

 
O complexo primário na TBC é definido por 

 
(A) cancro secundário mais adenopatia satélite. 
(B) cancro duro mais adenopatia periférica. 
(C) cancro de inoculação mais adenopatia satélite. 
(D) cancro de inoculação mais tuberculose primária. 
 

QUESTÃO 23  

 
Paciente 50 anos, hipertenso. Encontra-se com pneumonia comunitária. O germe mais encontrado é: 

 
(A) Haemoplilus influenzae. 
(B) Pneumocitis Carinii. 
(C) Stafilococus aureus. 
(D) Streptococus pneumoniae. 
 

QUESTÃO 24  

 
Paciente portador de AIDS há 5 anos. Encontra-se com pneumonia comunitária em uso de antibióticos, porém 
sem melhora clínica. Além da pneumonia bacteriana, deve-se pensar como diagnóstico diferencial: 

 
(A) Câncer de pulmão. 
(B) Câncer de traqueia. 
(C) Silicose. 
(D) Tuberculose. 
 

QUESTÃO 25  

 
Em relação à Hanseníase, é CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) Os fômites são importantes formas de propagação da doença. 
(B) Reação de Mitsuda positiva confirma o diagnóstico de Hanseníase. 
(C) A Hanseníase Wirchoniana, de evolução lenta, é a mais encontrada no Brasil. 
(D) É contraindicado o uso de hansenostáticos em mulheres grávidas com hanseníase. 
 

QUESTÃO 26  

 
Em relação à Leishmaniose, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
(A) Na leishmaniose tegumentar, em sua forma clássica, aparecem pápulas que evoluem para úlceras, que curam 

espontaneamente. 
(B) Na leishmaniose tegumentar, os parâmetros clínicos são fundamentais para interromper o tratamento medi-

camentoso. 
(C) A leishmaniose visceral tem reação de Montenegro negativa, podendo positivar com o tratamento. 
(D) Na forma clássica do Calazar, é incomum o acometimento ganglionar. 
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QUESTÃO 27  

 
Criança de 2 anos com diarreia aguda. Em relação ao tratamento, NÃO é correto o que se afirma em: 
 
(A) Os antieméticos podem causar sonolência e prejudicar a reidratação oral. 
(B) Os vômitos tendem a desaparecer à medida que a criança torna-se hidratada. 
(C) Se houver vômitos incoercíveis, pode-se reidratar por nasogástrica. 
(D) Para reidratação, dar 150 ml/kg peso, em até 2 h, via oral, de soro caseiro, chás ou água de coco. 
 

QUESTÃO 28  

 
As doenças exantemáticas são moléstias infecciosas que acometem a idade pediátrica, preferencialmente, e que 
têm, na erupção cutânea, sua característica principal. A ectoscopia das lesões pode ser muito útil ao se fazer o 
diagnóstico. 
As vesículas predominam em: 
 
(A) Varicela. 
(B) Rubéola. 
(C) Sarampo. 
(D) Citomegalovírus. 
 

QUESTÃO 29  

 
Em relação a uma criança com febre sem sinais de localização, é correto afirmar: 
 
(A) O risco de bacteremia oculta diminui com a idade. 
(B) O risco de bacteremia oculta diminui proporcionalmente com a temperatura corporal. 
(C) Não há boa relação entre leucocitose e prevalência de doença bacteriana graves nesses pacientes. 
(D) A idade da criança e a temperatura corporal são mais importantes que o estado geral da criança, para o diag-

nóstico de sepse grave. 
 

QUESTÃO 30  

 
O calendário básico de vacinação da criança, segundo o Programa Nacional de Imunizações/2010, preconiza, ao 
nascer, as vacinas: 
 
(A) BCG e Hepatite B. 
(B) BCG e Poliomielite. 
(C) BCG e Tetravalente. 
(D) BCG e Meningocócica C. 
 

QUESTÃO 31  

 
São dados clínicos que sugerem asma em crianças, EXCETO: 
 
(A) Sintomas que surgem com exercício físico. 
(B) Tosse noturna na ausência de infecção viral. 
(C) Sintomas que persistem após o primeiro ano de vida. 
(D) Resfriados repetidos com chiado no peito e que duram mais de 10 dias. 
 

QUESTÃO 32  

 
Os exames abaixo devem ser solicitados na primeira consulta pré-natal, EXCETO: 
 
(A) VDRL. 
(B) Urina rotina. 
(C) Hemograma. 
(D) Glicemia pós-prandial. 
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QUESTÃO 33  

 
No Planejamento Familiar, os métodos anticoncepcionais são uma importante ferramenta utilizada.  
Em relação ao assunto, é CORRETO o que se afirma em: 

 
(A) A vasectomia é um método seguro, porém pouco satisfatório como método anticoncepcional. 
(B) A anticoncepção é necessária até 1 ano após a menopausa, nas mulheres que não desejam engravidar. 
(C) Em pacientes jovens, o uso de anticoncepcional oral aumenta muito o risco de trombose arterial. 
(D) Quando a mulher, em uso de anticoncepcional oral, se esquece de tomar a pílula no horário habitual, ela de-

verá ser aconselhada a usá-la somente no dia seguinte. 
 

QUESTÃO 34  

 
A Portaria 2.391, de 26/12/2002, Regulamentação da internação psiquiátrica involuntária, recomenda, no seu arti-
go 4º, que as internações psiquiátricas involuntárias deverão ser objeto de notificação às seguintes instâncias, 
EXCETO: 

 
(A) Comissão Revisora das Internações Psiquiátricas Involuntárias. 
(B) Ministério Público Federal. 
(C) Ministério Público Estadual. 
(D) Ministério Público do Distrito Federal (se ocorrer em Brasília). 
 

QUESTÃO 35  

 
A Silicose é a principal pneumoconiose presente no Brasil. Atinge trabalhadores inseridos em diversos ramos pro-
dutivos, EXCETO: 

 
(A) lapidadores de pedras. 
(B) trabalhadores na escavação de poços. 
(C) trabalhadores de fornos refratários. 
(D) trabalhadores de mineração subterrânea. 
 

QUESTÃO 36  

 
A ocorrência da Osteoartrite se verifica, principalmente, 
 
(A) na membrana sinovial. 
(B) na cartilagem articular. 
(C) no osso subcondral. 
(D) nos tendões. 
 

QUESTÃO 37  

 
São alterações relacionadas com a idade, EXCETO: 

 
(A) presbiopia. 
(B) apneia do sono. 
(C) diminuição da resposta beta adrenérgica. 
(D) aumento do volume de distribuição de drogas hidrossolúveis. 
 

QUESTÃO 38  

 
São fatores de risco para o câncer de colo uterino, EXCETO: 

 
(A) gravidez precoce. 
(B) deficiência de Vitamina A. 
(C) deficiência de Vitamina D. 
(D) papilomavírus humano (HPV). 
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QUESTÃO 39  

 
Paciente jovem, grávida e com infecção do trato urinário, sintomática. 
É CORRETO o que se afirma em: 

 
(A) Não se recomenda terapia de dose única de antibiótico em gestantes. 
(B) O antibiótico de escolha, em geral, é do grupo das quinolonas. 
(C) É recomendada nova urocultura em 45 dias pós-tratamento. 
(D) A norfloxacina é droga de escolha para esta paciente. 
 
 
 

QUESTÃO 40  

 
A saúde bucal é uma importante preocupação em Saúde Pública, atualmente. Sabe-se que as doenças periodon-
tais inflamatórias crônicas (gengivites e periodontites) são extremamente comuns no ser humano. As formas mais 
brandas de periodontites são de difícil diagnóstico por não especialistas, mas casos mais avançados têm sinais e 
sintomas facilmente reconhecidos pelo profissional de saúde em assistência básica. 
São sinais e sintomas presentes em periodontites avançadas, EXCETO: 

 
(A) Mau hálito. 
(B) Dor aguda nos dentes. 
(C) Presença de tártaros. 
(D) Sangramento gengival. 
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