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de Prova
S201a

setembro

2

2 de setembro
das 9:10 às 12:10 h
3 h de duração*
40 questões

Médico (ESF)

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto

(20 questões)
2. Analise as proposições apresentadas abaixo,
considerando os aspectos semânticos dos itens
sublinhados.
1. “o código de conduta era interiorizado por
todos” = desincorporado
2. “a TV conseguiu vaga na vida de quase todos”
= lugar
3. “Ninguém tinha medo de ser invadido” =
dominado
4. “algumas coisas começaram a mudar” =
desconversar
5. “que papeavam nas portas” = tagarelavam

Na minha infância, o muro entre as casas não afastava,
era um ponto de encontro entre os vizinhos. A calçada
da frente era para brincar de amarelinha, jogar pedrinha e trocar novidades. Relações de vizinhança eram
alimento da vida. Ninguém tinha medo de ser invadido: o código de conduta era interiorizado por todos.
Conversar era conversar, mas assunto algum invadia o
horário das refeições. Na década de 50, quando apareceu em nossa vida o aparelho de TV, algumas coisas
começaram a mudar. Surgiu o televizinho, que também não aparecia em horário de refeição. O horário da
família era sagrado. Logo a TV conseguiu vaga na vida
de quase todos, tirando das calçadas as crianças e os
adultos que papeavam nas portas.
Anna V. Mautner. Fragmentos adapt. de Vizinhos. In Equilíbrio, Folha
de São Paulo, 10 jul. 2012, p. 2.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

1. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( X ) Minha rua, em cuja calçada brinquei, está
abandonada.
b. ( ) Em “para brincar de amarelinha, jogar pedrinha e trocar novidades” há ideia de condição.
c. ( ) A expressão “não afastava os vizinhos” corresponde a “não afastava-lhes”.
d. ( ) Brincam, na calçada a frente de minha casa,
um grupo de crianças.
e. ( ) Porque a expressão “Na minha infância” é um
adjunto adverbial deslocado na frase, a vírgula que aparece em seguida tem o mesmo
valor gramatical de um ponto e vírgula.

3. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) É proibido a entrada à desconhecidos.
b. ( X ) É isto de que necessitamos: crianças brincando longe da TV.
c. ( ) Considera-se necessários mais estudos sobre
a importância da vida ao ar livre.
d. ( ) Precisam-se de vizinhos amigos e solidários.
e. ( ) Sr. Ministro das Comunicações, solicitamos a
V. Sa. que verifiqueis a programação atual de
nossas emissoras de TV que está alterando o
horário das refeições familiares.
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4. Leia os textos abaixo.

5. Analise as afirmativas abaixo.

Texto 1

1. Em “Relações de vizinhança eram alimento
da vida” a expressão sublinhada é predicado
verbal.
2. Em “quando apareceu em nossa vida o aparelho de TV” há uma oração adverbial temporal.
3. Em “Ninguém tinha medo de ser invadido” a
expressão sublinhada é complemento nominal.
4. A oração “que também não aparecia em horário de refeição” é uma subordinada adjetiva
explicativa.
5. Em “o código de conduta era interiorizado por
todos” a expressão sublinhada é agente da
passiva.

SUCESSO TOTAL
De 11 à 16 de setembro – Ginásio do
Ibirapuera – São Paulo
Parte da publicidade de shows de André Rieu, publicada em jornais
paulistanos.

Texto 2
É proibido entrar com bebida e lanche dentro
do cinema.
Cartaz na entrada de um cinema paulistano.

Assinale a alternativa correta, em relação a eles.
a. ( ) Em 1 o acento de crase se justifica pela ausência de preposição.
b. ( ) Em 2 há erro, pois “proibido” deve concordar
com “bebida”.
c. ( ) Ambos os fragmentos estão gramaticalmente
corretos.
d. ( X ) Há erro em 1, porque nada justifica o acento
de crase; em 2, por causa da redundância
relacionada com o sentido de “entrar”.
e. ( ) Há erro em 1, porque os números deveriam
ser escritos por extenso; em 2, porque deveria
constar É proibida a entrada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

Temas Atuais

5 questões

6. O ex-presidente Egito Hosni Mubarak, que ficou no
poder quase 30 anos, foi recentemente condenado à
prisão perpétua pela Suprema Corte do país.
Assinale a alternativa que indica a razão da sua
condenação.
a. (
b. (

) A chegada ao poder da Irmandade Islâmica.
) A aliança com o líder iraquiano Sadam
Hussein.
c. ( X ) A violenta repressão à revolta contra seu
governo, no início de 2011, que deixou centenas de mortos.
d. ( ) O apoio que emprestou aos revoltosos,
que no início de 2011, durante a chamada
Primavera Árabe, tentaram tomar o poder.
e. ( ) O apoio de Mubarak a Israel, país com que
assinou tratados de paz e cooperação cultural,
militar e econômica.
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7. Nos últimos meses tem ocorrido uma significativa
queda dos juros básicos da economia (SELIC), mas os
bancos brasileiros não têm reduzido com a mesma
velocidade os spreads que cobram dos tomadores de
financiamentos.
Assinale a alternativa correta a respeito do tema em
questão.
a. ( ) Os juros básicos da economia regulam os
juros do financiamento bancário ao consumidor final que, nos termos da lei, não podem
ser superiores a 10% ao ano.
b. ( X ) Spreads são a diferença entre a remuneração que os bancos pagam aos investidores
e a cobrada dos clientes quando fazem um
financiamento.
c. ( ) Não obstante o noticiário afirmar em contrário, os juros básicos da economia têm aumentado nos últimos meses em virtude da grande
demanda por crédito.
d. ( ) Apesar de ainda altos, os spreads bancários
nunca foram tão baixos no Brasil. Para alguns
tomadores de empréstimos, como o de crédito consignado, são de menos de 1% anuais.
e. ( ) As repercussões da crise econômica externa,
a queda da produção industrial e o aumento
da inadimplência interromperam a queda
dos juros básicos que, nos últimos noventa
dias, foram elevados pelo Banco Central para
29,64% ao ano.

8. A recente vitória da Nova Democracia (ND), partido
liderado por Antonis Samaras, nas eleições legislativas,
trouxe certo alívio aos mercados mundiais. A vitória
da esquerda poderia, segundo alguns analistas, dificultar a negociação com as autoridades monetárias
europeias por envolver sérias restrições aos gastos do
governo, medidas indispensáveis, segundo eles, para
o não agravamento da crise em que vive o país, com
sérios reflexos na Zona do Euro.
Assinale a alternativa que indica o país a que se referem as informações acima.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Grécia
França
Espanha
Portugal
Alemanha

9. Assinale a alternativa correta a respeito da situação atual da educação brasileira.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O Brasil ocupa o 3o lugar em educação entre
os 65 países avaliados pelas Nações Unidas.
( ) O Brasil conseguiu, na última década, eliminar
quase que totalmente o analfabetismo que,
hoje em dia, atinge menos de 1% da população.
( ) As taxas de analfabetismo no Brasil são superiores às taxas de muitos países africanos e
as piores entre os latino-americanos. Mais de
40% da população não sabe ler e escrever.
( X ) Segundo levantamentos efetuados, um número
significativo de jovens que concluem o ensino
fundamental e que moram nas grandes cidades
não dominam o uso da leitura e da escrita.
( ) Apesar de suas limitações econômicas, o Brasil
consegiu diminuir drasticamente a taxa de
analfabetismo pessoal de pessoas entre 15 e
60 anos, que hoje atinge menos de 2%.

10. Representantes de governos e organizações não
governamentais reuniram-se recentemente no Rio
de Janeiro para participar da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20.
Assinale a alternativa que indica os dois principais
temas da referida conferência.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A economia industrial no contexto capitalista
e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.
( ) As nefastas consequências da chamada economia verde para o desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza.
( ) As nefastas consequências da chamada economia verde para o desenvolvimento da economia capitalista e a estrutura institucional
para o desenvolvimento industrial.
( ) Os efeitos da política neoliberal e seus impactos no desenvolvimento sustentável e a solução dos países democráticos para a erradicação da pobreza.
( X ) A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da
pobreza e a estrutura institucional para o
desenvolvimento sustentável.
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Conhecimentos Gerais
de Medicina

10 questões

11. Assinale a alternativa que apresenta atribuição
que não é específica do médico, no Programa de
Saúde da Família.
a. ( X ) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e
manter os cadastros atualizados.
b. ( ) Realizar assistência integral aos indivíduos
e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade
adulta e terceira idade.
c. ( ) Realizar consultas clínicas e procedimentos
na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc).
d. ( ) Encaminhar, quando necessário, usuários a
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferência locais, mantendo sua responsabilidade
pelo acompanhamento do plano terapêutico
do usuário.
e. ( ) Indicar a necessidade de internação hospitalar
ou domiciliar, mantendo a responsabilização
pelo acompanhamento do usuário.

13. O Programa de Saúde da Família (PSF) é uma das
principais estratégias da Atenção Básica da Saúde
iniciada em 1994.
As equipes do PSF são multidisciplinares e devem ser
compostas, no mínimo, por:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Um médico de família, um enfermeiro, um
auxiliar (ou técnico) de enfermagem e seis
agentes comunitários de saúde, um dentista,
um auxiliar de consultório dentário e um técnico de higiene dental.
( X ) Um médico de família, um enfermeiro, um
auxiliar (ou técnico) de enfermagem e seis
agentes comunitários de saúde.
( ) Um médico de família, dois enfermeiros, dois
auxiliares (ou técnicos) de enfermagem e seis
agentes comunitários de saúde, um dentista,
um auxiliar de consultório dentário e um técnico de higiene dental.
( ) Um médico de família, dois enfermeiros, dois
auxiliares (ou técnicos) de enfermagem e seis
agentes comunitários de saúde.
( ) Um médico de família, um auxiliar (ou técnico)
de enfermagem e seis agentes comunitários
de saúde, um dentista e um auxiliar de consultório dentário.

12. O Programa de Saúde da Família deve ser a porta
de entrada do paciente no SUS e para tanto pode-se
afirmar a seu respeito:

14. A anafilaxia é uma reação alérgica sistêmica de
rápida evolução resultante da liberação direta de
mediadores pelos mastócitos.

a. ( ) É um programa de medicina preventiva.
b. ( ) Baseia-se na interiorização do médico de
família.
c. ( ) Consiste em um pacote assistencial voltado
para o atendimento de populações de risco.
d. ( X ) Utiliza os princípios da territorialização e vigilância à saúde.
e. ( ) Preconiza técnicas de baixo custo para aplicação exclusiva em grupos mais carentes.

Além da manutenção da via aérea e estabilização
hemodinâmica, o tratamento farmacológico deve ser
feito com:
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a. (
b. (

) Loratadina 10 mg por via oral, 1 vez ao dia.
) Hidroxizina 25 mg por via oral, de 6 em
6 horas.
c. ( ) Dexametasona 4 mg via endovenosa, de 6 em
6 horas.
d. ( ) Prometazina 25 mg ou difenidramina, de 6 em
6 horas.
e. ( X ) Epinefrina aquosa 1:1000, 0,3 a 0,5 mL por via
intramuscular ou subcutânea e hidrocortisona
500 mg via endovenosa.
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15. São exames complementares de imagem considerados como não invasivos na investigação clínica:

19. A depressão é uma condição médica comum em
cuidados primários.

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa incorreta.

( )
( )
(X)
( )
( )

Urograma excretor.
Uretrocistografia miccional.
Ultrassonografia de abdome total.
Serigrafia esôfago-gastroduodenal.
Tomografia computadorizada com contraste.

16. No tratamento da crise asmática, os agentes de
escolha no tratamento da broncoconstrição aguda
são os agentes beta-2-agonistas de curta duração.
Assinale a alternativa que cita a droga pertencente a
esse grupo farmacológico:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Teofilina
Salbutamol
Formoterol
Aminofilina
Brometo de ipratrópio

17. Em relação às classes de antibióticos, assinale a
alternativa que apresenta a Cefalosporina de 3a geração de uso exclusivamente parenteral:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Cefadroxila
Cefalexina
Cefuroxima
Cefotaxima
Ceftriaxona

a. ( X ) É em geral aguda e não costuma ter
recorrência.
b. ( ) Sua prevalência é de 2 a 3 vezes maior em
mulheres do que em homens.
c. ( ) Em pacientes internados em hospitais sua
prevalência é maior, chegando até 30%.
d. ( ) A maior prevalência em populações específicas chega a 47% nos pacientes com câncer.
e. ( ) Está frequentemente associada com incapacitação funcional e comprometimento da saúde
física.

20. A psicanálise destina-se ao tratamento de problemas emocionais de natureza crônica, com origem
no passado, para reorganização do desenvolvimento
psíquico.
O conceito segundo o qual a emoção e o comportamento são determinados pela forma como o indíviduo
interpreta o mundo caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Terapia culturalista.
Terapia interpessoal.
Terapia cognitivo-comportamental.
Psicoterapia de orientação psicanalítica.
Psicoterapia breve dinâmica.

18. Nos transtornos somatoformes, aquele que se
caracteriza por um padrão de queixas somáticas múltiplas, recorrentes e clinicamente significativas, ou seja,
que desencadeia um tratamento médico, caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Factício.
Conversão.
Hipocondria.
Somatização.
Dismorfofobia.
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Conhecimentos Específicos
21. A notificação compulsória das doenças permitiu
estabelecer um padrão de comportamento de determinadas doenças ao longo do tempo.
Sobre esse comportamento, analise as afirmativas
abaixo:

23. A visita domiciliar é um momento ímpar no cuidado do paciente, da família e da comunidade.
A respeito dessa atividade, analise as afirmativas
abaixo:
1. A gravidade do caso, a concordância da família
em cuidar do seu paciente, as condições do
ambiente familiar e a disponibilidade da equipe
de saúde para realizar o acompanhamento são
fatores que influenciam a decisão sobre a utilização ou não da internação domiciliar.
2. Busca ativa de casos faltosos é fundamental
para a vigilância à saúde. É frequente que uma
visita à casa de um paciente com tuberculose
seja o fator decisivo para que ele continue o
tratamento, ou para que uma gestante complete seu acompanhamento pré-natal.
3. Pacientes crônicos e acamados ou com dificuldade de locomoção praticamente não têm
outro recurso além das visitas domiciliares
para acompanhamento e tratamento de
manutenção e das intercorrências.
4. A observação da residência, o registro das
condições de vida e da habitação e a avaliação dos recursos contribuem para o diagnóstico familiar e para o entendimento de aspectos culturais.

1. Redução da incidência de doenças imunopreveníveis como a poliomielite, sarampo e
tétano neonatal.
2. Aumento da incidência em determinadas
regiões pela urbanização acelerada sem infraestrutura e insucesso no controle de vetores
como a Leihmaniose e Malária.
3. Persistência de algumas doenças infecciosas
crônicas como Hanseníase e Hepatites.
4. Emergência e reemergência de enfermidades
transmissíveis como AIDS, Cólera e Dengue.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. A Equipe de Saúde da Família, para estabelecer
corretamente o diagnóstico de saúde de uma comunidade, necessita realizar o cadastramento das famílias,
a identificação de microáreas de risco, e grupos prioritários como crianças, adolescentes, gestantes e idosos.
Esta atividade caracteriza o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Territorialização.
Controle social.
Hierarquização.
Organização da demanda.
Trabalho em equipe multiprofissional.
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(20 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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24. A Estratégia de Saúde da Família é um dos modelos de organização dos Serviços de Atenção Primária
à Saúde peculiar do Sistema Único de Saúde baseado
em:
a. ( ) Agentes locais de saúde que residem na
comunidade.
b. ( X ) Equipes multiprofissionais denominadas de “
Equipes de Saúde da Família”.
c. ( ) Atendimento individualizado e especializado
às pessoas na Atenção Básica.
d. ( ) Rede de Atenção Básica composta por
Unidades Locais de Saúde coordenadas pelas
Secretarias Municipais de Saúde.
e. ( ) Sistema de referência e contrarreferência
entre a atenção básica e os serviços de média
e alta complexidade.

25. Na Estratégia de Saúde da Família, o cadastramento das famílias de um determinado território
caracteriza o(a):
a. ( X ) Adscrição de clientela, realizada pelos agentes
de saúde.
b. ( ) Diagnóstico de saúde da comunidade, realizado pelo médico de família ou generalista.
c. ( ) Organização da demanda, realizada pelo
médico de família ou generalista.
d. ( ) Organização de ações de promoção à saúde,
coordenada pelo enfermeiro.
e. ( ) Educação permanente em saúde, realizada
pelo médico de família ou generalista.

26. Não é fator que interfere na profilaxia e controle
da parasitose intestinal:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Educação para a saúde da população.
Estado sócioeconômico de uma região.
Condições sanitárias do meio ambiente.
Avaliação do estado nutricional da população.
Acesso rápido à realização de exames parasitológicos de fezes.

27. Em relação ao diagnóstico de saúde na
comunidade:
a. ( ) Utiliza os dados epidemiológicos do DataSus.
b. ( X ) Inicia-se com a territorialização e o cadastramento das famílias, a identificação de microáreas de risco e de grupos prioritários.
c. ( ) Baseia-se nos dados epidemiológicos obtidos
em populações de risco.
d. ( ) Baseia-se no cálculo de indicadores de saúde,
como coeficientes de natalidade, mortalidade
e morbidade do Município da Secretaria
Municipal de Saúde.
e. ( ) Baseia-se nos dados obtidos nas bases do
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA),
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e
alta complexidade (APAC).

28. Nas diretrizes do programa de Agentes
Comunitários de Saúde, a característica fundamental
desses profissionais para a Estratégia de Saúde da
Família é:
a. ( X ) Residir na comunidade e integrar a equipe de
saúde da família que atende à comunidade.
b. ( ) Participar de atividades de assistência básica.
c. ( ) Ter formação básica e técnico ou auxiliar de
enfermagem.
d. ( ) Ter capacidade de planejar, gerenciar, coordenar e avaliar ações desenvolvidas pela equipe
de saúde da família.
e. ( ) Ter formação na área de ciências humanas
como antropologia, pedagogia ou categorias
afins.

29. Em relação aos indicadores de saúde da população, aquele que se refere às pessoas que adquirem
determinadas doenças num intervalo de tempo, em
uma determinada população, é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Incidência.
Prevalência.
Letalidade.
Morbidade.
Mortalidade.
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30. A respeito do encaminhamento e a da transferência dos pacientes, é incorreto afirmar:

32. É de prerrogativa exclusiva do médico a emissão
do atestado médico para diversas finalidades.

a. ( ) Decidida a transferência, o paciente deverá
ter assegurada a permeabilidade de suas vias
aéreas para adequada oxigenação; deverá
ter linhas venosas instaladas; deverá ter assegurada a manutenção de sua temperatura
corporal; se necessária uma imobilização, esta
deverá ser feita; as lesões sangrantes externas
deverão estar contidas e a antibioticoterapia
e a imunoterapia antitetânica, se necessárias,
deverão ser realizadas.
b. ( ) Quando realizada a transferência, o médico
deverá preparar um relatório de transferência
que contemple desde as hipóteses diagnósticas até as medidas terapêuticas tomadas, bem
como os motivos da transferência.
c. ( X ) O encaminhamento médico pode ser feito
para pedir uma orientação e, nesse caso, o
médico consultado deverá decidir se dará
continuidade ao tratamento ou se remeterá o
paciente de volta a quem o encaminhou.
d. ( ) Quando há a necessidade de transferência de
um paciente de um serviço para outro, dentro de uma mesma instituição, o responsável
deve antes certificar-se da existência de vaga
e fazer a transferência por escrito, justificando-a no prontuário.
e. ( ) É vedado ao médico deixar de encaminhar de
volta ao médico assistente o paciente que lhe
foi enviado para procedimento especializado,
devendo, na ocasião, fornecer-lhe as devidas
informações sobre o ocorrido no período em
que se responsabilizou pelo paciente.

Assinale a alternativa correta em relação a emissão do
atestado médico.
a. (

b.

c.

d.

e.

33. Indivíduos que se apresentam com história clínica
de tosse com expectoração por mais de três semanas,
acompanhada de febre, perda de peso ou apetite,
devem incluir na investigação o diagnóstico diferencial de tuberculose.
A confirmação clínico laboratorial da tuberculose pulmonar bacilífera inclui:
a. (
b.

31. Analisando, por exemplo, a prevalência da infecção HIV/AIDS, quando ocorre a adesão do paciente ao
tratamento e a correta administração da terapia antirretroviral, a prevalência dessa doença:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Diminui.
Aumenta.
Permanece inalterada.
Não se altera.
É erradicada.
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) O médico deve sempre incluir no atestado o
diagnóstico, independentemente da solicitação no próprio documento pelo paciente.
( ) O médico deve sempre incluir no atestado
o CID independentemente da solicitação no
próprio documento pelo paciente.
( ) É permitido ao médico fornecer atestado sem
ter praticado o ato profissional, desde que
referendado por colega médico.
( X ) É vedado ao médico fornecer atestado sem ter
praticado o ato profissional que o justifique,
ou que não corresponda à verdade.
( ) O médico deve sempre incluir no atestado o
CID quando se tratar de doença infectocontagiosa, pois o atestado médico deve ser utilizado como instrumento de seleção.

c.
d.

e.

) Broncoscopia com lavado bronquioalveolar e
biópsia transbrônquica.
( ) Teste tuberculínico (reação de Mantoux)
positiva.
( ) Cultura positiva para M. tuberculosis de material de localização extrapulmonar.
( ) Duas baciloscopias negativas com imagem
radiológica sugestiva e achados clínicos ou
outros exames complementares que permitam o diagnóstico de tuberculose.
( X ) Duas baciloscopias diretas positivas ou uma
baciloscopia direta positiva e imagem radiológica sugestiva.

Estado de Santa Catarina

34. As parasitoses intestinais são um problema de
saúde pública importante, particularmente nos países
subdesenvolvidos, tropicais e subtropicais.
Em relação às parasitoses intestinais, é correto afirmar:
a. ( ) Um grande atraso no tratamento das parasitoses foi a síntese de fármacos polivalentes e
bem tolerados, que provocaram resistência
dos parasitas às drogas empregadas no
tratamento.
b. ( ) Em termos coletivos, o tratamento das
parasitoses intestinais é baseado no agente
etiológico.
c. ( ) As medidas individuais como uso de calçados,
lavagem de frutas e verduras, fervura ou filtração da água, entre outras, não têm mudado a
prevalência das parasitoses intestinais.
d. ( X ) O tratamento periódico em massa da população de risco, após exame coproscópico,
durante três anos consecutivos, proporciona
uma rápida e acentuada diminuição das taxas
de prevalência das parasitoses intestinais.
e. ( ) As medidas comunitárias como construção
de latrinas e fossas sépticas, suprimento de
água potável, promoção do desenvolvimento
de hábitos de higiene e abolição do costume
de defecar no solo não mais se aplicam na
população brasileira, devido aos progressos
sanitários nos últimos 10 anos.

35. O coeficiente ou a taxa de incidência de uma
determinada doença para um grupo de pessoas
expostas ao mesmo risco, limitadas em uma área bem
definida, útil para investigar e analisar surtos de doenças ou agravos à saúde em locais fechados, é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Taxa de ataque.
Taxa de letalidade.
Taxa de prevalência pontual.
Coeficiente de morbidade.
Coeficiente de controle.

36. Assinale a alternativa que se refere ao maior risco
atualmente para o desenvolvimento de Tuberculose:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Alcoolismo.
Uso de corticoterapia prolongada.
Más condições sócioeconômicas de moradia.
Infecção pelo HIV/Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
) Situações demográficas como cor e extremos
de idade.

37. No exame dermatológico, as lesões elementares
são características de determinadas doenças. Lesões
que resultam usualmente de doenças inflamatórias
ou neoplásicas, que atingem a epiderme e a derme,
sólidas, elevadas, bem delimitadas, menores que 1 cm,
caracterizam o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Vesícula.
Placa.
Pápula.
Nódulo.
Mácula.

38. As lesões elementares podem ser isoladas ou
algumas vezes combinadas. Por exemplo, na dermatite herpertiforme, a lesão característica é descrita
como pertencente ao grupo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Maculopapulares.
Papulonodulares.
Eritematodescamativas.
Papulonodulares.
Vesicobolhosas.

39. A dermatose caracterizada pelo aparecimento de
manchas hipocrômicas na pele e mucosas, na forma
de máculas acrômicas, leitosas, com limites nítidos e
bordas hipercrômicas e assintomáticas provocadas
pela destruição de melanócitos é denominada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Melasma.
Vitiligo.
Ptiríase versicolor.
Nevo hipocrômico.
Mancha café com leite.

Página 11

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

40. Assinale a alternativa que apresenta o fármaco de
escolha para o tratamento da primoinfecção benigna
do Herpes Simples:
a. ( ) Valaciclovir, 500 mg, de 12 em 12 horas, por
10 dias.
b. ( ) Fanciclovir, 250 mg, de 8 em 8 horas, por 7 dias.
c. ( X ) Aciclovir, 250 mg, cinco vezes ao dia, por 10 dias.
d. ( ) Foscarnet, 60 mg, de 12 em 12 horas, por 10 dias.
e. ( ) Imunoglobulina específica, 1 vez ao dia.
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