DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)
LEIA AS INSTRUÇÕES:
01.

02.
03.
04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 1h e 30minutos do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01 (Para as questões de 01 a 06).

a pele FALA
[...]
O que as emoções têm a dizer
O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm
raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar
emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente
chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de
transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo
humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.”
[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano.
Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as
coceiras tenham essa origem.”
(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49).

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________
O texto evidencia, sobre o assunto discutido,
a)
b)
c)
d)
e)

o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.
a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças.
o relato de pacientes com doenças de pele.
as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente.
as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções.

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________
No título do texto: A pele fala e na frase: O que as emoções têm a dizer, a utilização de verbos que
traduzem atividades humanas
a)
b)
c)
d)
e)

evidencia a importância das emoções para o ser humano.
credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado.
sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção.
revela a natureza oculta das emoções.
realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer.

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________
A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em
a)
b)
c)
d)
e)

... o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções.
Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,...
A pele é apenas um deles, sem dúvida.
...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás.
... é importante analisar a origem do problema, ...
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________
Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é
a) ... em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções ...
b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
c) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico...
d) ... ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional.
e) ... é importante analisar a origem do problema, ...
QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________
Na frase: “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser
humano. ...”, a expressão marcada enuncia
a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente.
b) uma relação de causa e consequência relatada.
c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior.
d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente.
e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas.
QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________
A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é
a) O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda.
b) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
d) ... Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico ...
e) ... pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, ...

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10).

Frutas podem substituir os cosméticos?
Xô depressão
Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo
um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o
trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas.
Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também
repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem
causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia,
especialmente nas crianças.
(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________
A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é
a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ...
b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no
cérebro e melhoram o humor das pessoas.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) Xô depressão.
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________
No trecho: ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a
palavra que tem a mesma função morfossintática que se verifica em
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas ...
b) um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________
No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão,
segundo um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem
alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é
a) visto que.
b) conforme.
c) consoante.
d) de acordo com.
e) como revela.
QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________
O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]
b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________
A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de
interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta
CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS.
a) Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988.
b) Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei
8.142/1990.
c) Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990.
d) Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a
municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a
regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002.
e) Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação
prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006.
QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________
Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal
de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO,
a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema.
b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos.
c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde.
d) As atribuições do sistema.
e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________
A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao
longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em
questão.
a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar.
d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde.
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________
No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011
estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas
portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO,
a) serviços de atenção primária.
b) serviços de urgência e emergência.
c) serviços de atenção psicossocial.
d) serviços de acesso aberto.
e) serviços ambulatoriais especializados.
QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________
Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser
ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve
considerar, EXCETO,
a) necessidades de saúde dos municípios.
b) disponibilidade de recursos financeiros.
c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada.
d) alcance de metas previamente estabelecidas.
e) mapa da saúde.
QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________
A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a
análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem
ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que
contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE:
a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.
b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase.
c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna.
d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela.
e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna.
QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________
“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais,
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis,
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde consiste em proporcionar às
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO,
a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas.
b) criação de ambientes favoráveis à saúde.
c) reforço da ação comunitária.
d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.
e) reorientação do sistema de saúde.
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________
Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o
investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados
padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o
cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos
são do tipo:
a) descritivo.
b) coorte.
c) caso-controle.
d) transversal.
e) ensaio clínico.
QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________
Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e
interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo
como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em
saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO,
a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto.
b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal.
c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento.
d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar.
e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos.
QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________
A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos
modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às
diretrizes operacionais para viabilização da referida política.
a) Acolhimento com classificação de risco.
b) Gestão participativa e cogestão.
c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador.
d) Projetos de construção coletiva da ambiência.
e) Clínica compartilhada e ampliada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________
Sobre as atribuições de um médico de família, analise as assertivas:
I-

Atuar junto aos indivíduos, sua família e comunidade/coletividade, para compreender a relação
entre o contexto local, o adoecimento e a produção social do binômio saúde doença.
II - Coordenar os cuidados a serem tomados com o paciente, independentemente do percurso deste
pela rede de serviços de saúde, inclusive, quando este é encaminhado a outro especialista.
III - Comprometer-se com o cuidado integral às pessoas sob sua responsabilidade, não restringindo sua
atuação à existência de uma doença; bem como não terminando sua responsabilidade com a
resolução desta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Há duas assertivas corretas.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) regulamentada pela Portaria n. 648, de 28 de março de
2006, que estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para o
Programa Saúde da Família (PSF) e para o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e a
Portaria n. 687, de 30 de março de 2006, que aprovou a Política Nacional de Promoção da Saúde
(PNPS). Sobre a PNPS, é correto afirmar:
a) Utiliza um conceito ampliado de saúde, visando promover a qualidade de vida, a equidade, e reduzir
vulnerabilidade e riscos à saúde.
b) Busca reduzir a autonomia e a corresponsabilidade da população no cuidado integral à saúde.
c) No contexto social precisa ser revista para que possa abranger questões específicas, como gênero,
etnias e raças, opção e orientação sexual.
d) Mantém o atual modelo assistencial médico-hospitalocêntrico.
e) Carece de abordagem quanto à alimentação saudável, prática corporal/atividade física, prevenção e
controle do tabagismo, redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e
outras drogas.
QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________
Sobre os fundamentos da Atenção Básica, segundo a PNAB, não está CORRETO afirmar:
a) Deve possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
b) Deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de saúde público no Brasil.
c) Obedece a uma programação centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) com redução da
participação de instâncias municipais e estuduais de gestão em saúde pública.
d) Deve buscar a prevenção de agravos, mas também o tratamento e reabilitação.
e) Trabalhar de forma interdisciplinar e em equipe.
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________
São atribuições do médico da Atenção Básica, quanto à saúde da criança, EXCETO,
a) Realizar o atendimento de crianças com suspeita de patologia. A puericultura deve ser realizada pelo
profissional de enfermagem.
b) Realizar a avaliação da acuidade auditiva das crianças e, quando necessário, solicitar exames
complementares e/ ou encaminhar ao serviço de referência.
c) Realizar visitas domiciliares e participar de grupos educativos e de promoção da saúde, como forma
de complementar as atividades clínicas para o cuidado dos escolares.
d) Orientar as famílias sobre a necessidade de realização das vacinas, conforme o estabelecido no
calendário vacinal do Ministério da Saúde.
e) Identificar as famílias de crianças que estejam inseridas no Programa Bolsa Família, bem como
acompanhar suas condicionalidades, de forma articulada com os setores de Educação e de
Desenvolvimento Social/Assistência Social.
QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________
O cumprimento do calendário vacinal preconizado pelo MS, sobretudo na pediatria é importante ação de
promoção à saúde, devendo ser implementado e realizado através da AB. Sobre os efeitos adversos de
vacinal e a conduta clínica adequada, associe V – Verdadeiro ou F – Falso.
( ) Manifestações locais, como abscessos e dor, podem ocorrer logo após ou alguns dias depois da
aplicação de vacinas, como as de hepatite A e B.
( ) Quando da ocorrência de febre pós-vacinal, a criança deve ser examinada, quando a febre for alta
ou fugir do padrão esperado para o tipo de vacina aplicada.
( ) A presença de crise convulsiva pode ocorrer após a vacinação, principalmente contra a poliomielite,
devido à febre que eventualmente sucede à aplicação dos imunobiológicos.
( ) O choque anafilático é o efeito adverso pós-vacinal mais comum, ocorrendo, geralmente, em
menos de 2 horas após a aplicação de vacinas e soros (ou medicamento), principalmente na
primeira meia hora.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, F.
V, F, V, F.
F, V, V, F.
V, V, F, F.
F, F, F, F.

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________
J.S.F, 22 anos, apresenta febre e aumento doloroso de volume das glândulas parótidas. Refere contato,
na faculdade, com colega de turma diagnosticada com “caxumba”. Sobre esta patologia, sabe-se que:
a) Em todos os casos dessa infecção vai haver aumento, clinicamente importante, de glândulas.
b) A principal complicação é encefalite.
c) As provas sorológicas (neutralização, inibição da hemaglutinação ou Elisa) devem ser solicitadas de
rotina.
d) A base do tratamento se faz com corticoterapia oral por 10 dias.
e) Não é doença de notificação compulsória.
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QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________
H.M.S, 8 anos, feminina, estudante, natural e procedente de Buriti dos Lopes. É levada à Unidade
Básica de Saúde (UBS), pela mãe, apresentando queixa de prurido perianal, principalmente noturno,
que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo. Analise as assertivas:

I – Provavelmente trata-se de Oxiuríase, uma helmitíase, causada pelo Necator americanus.
II – O modo de transmissão é frequentemente fecal-oral.
III – O diagnóstico é realizado, rotineiramente, através do parasitológicos de fezes.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Há duas assertivas corretas.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________
A escabiose é uma parasitose da pele causada por um ácaro cuja penetração deixa lesões em forma de
vesículas, pápulas ou pequenos sulcos, nos quais ele deposita seus ovos. Geralmente, ocorre sob a
forma de surtos em comunidades fechadas ou grupos familiares.
a) A principal forma de contaminação é através de gotículas de saliva.
b) Infecções secundárias pela “coçadura”, que, quando causada pelo estreptococo ß hemolítico, podem
levar à glomerulonefrite.
c) O diagnóstico se faz por sorologia específica para Sarcoptes scabiei.
d) Ocorre em qualquer lugar do mundo e independe de hábitos de higiene.
e) Trata-se de doença de notificação compulsória.
QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________
São fatores de risco relacionados a condições maternas prévias e/ ou relacionados à história
reprodutiva anterior e indicativos de encaminhamento ao pré-natal de alto risco, EXCETO,
a)
b)
c)
d)
e)

Gravidez anterior gemelar.
Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, principalmente se for de causa desconhecida.
Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, outras colagenoses).
Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar.
Abortamento habitual (duas ou mais perdas precoces consecutivas).

QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________
É considerada indicação absoluta ou real para indicação de cesárea:
a)
b)
c)
d)
e)

Presença de quadro de anemia.
Baixa estatura maternal.
Ameaça de parto prematuro.
Cesárea anterior.
Placenta prévia parcial ou total.
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QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________
O aleitamento materno deve ser recomendado, prioritariamente, na AB. Sobre condições clínicas
maternas que restringem ou proibem a amamentação, está correto afirmar, EXCETO,
a) Infecção por HIV e Infecção pelo HTLV pelo risco de transmissão do vírus da mãe para o bebê.
b) Infecção pelo vírus da hepatite C permite manter o aleitamento materno, na ausência de fissura
mamária ou elevada carga viral materna.
c) O aleitamento materno está liberado, sem restrições para mães portadoras de tuberculose pulmonar
e doença de chagas.
d) Nas usuárias de anfetaminas, cocaína, crack, fenciclidina, heroína, inalantes, LSD, maconha e
haxixe o aleitamento é contraindicado.
e) Na vigência de tratamentos quimioterápico e radioterápico, contraindica-se o aleitamento materno.
QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________
Com relação aos cuidados em atenção à saúde sexual e saúde reprodutiva pela AB, analise as
assertivas:
I - Na anamnese cabe abordar, sempre que pertinente, as questões referentes às parcerias, à
identidade de gênero, à orientação sexual e à satisfação sexual pessoal ou do casal. Essa
abordagem dever ser feita exclusivamente pelo médico.
II - O exame físico, geral ou específico, pode ser realizado pelo médico e/ ou enfermeiro.
III - As ações de educação em saúde consistem em orientar individual ou coletivamente pessoas em
idade fértil (10-49 anos), considerando os aspectos biopsicossociais relacionados ao livre exercício
da sexualidade e do prazer, além dos aspectos culturais e transgeracionais relacionados à
sexualidade e à reprodução. Estas ações podem ser desenvolvidas pela equipe mulprofissional.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Há duas assertivas corretas.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________
Quanto à abordagem de adolescentes e jovens no tangente à saúde sexual e reprodutiva, é pertinente
na AB:
a) Informar aos pais ou responsáveis por adolescentes do teor das consultas e orientações realizadas.
b) Realizar orientação contraceptiva, optando por métodos hormonais ou de barreira (preservativo camisinha).
c) Abordar as necessidades de jovens e adolescentes em educação sexual e planejamento reprodutivo
mediante acompanhamento dos pais.
d) Quando do diagnóstico de gravidez, orientar sobre as consequências e fatores relacionados a um
abortamento inseguro: clínicas não equipadas e profissionais não capacitados; método empregado;
idade gestacional.
e) Todas estão corretas.
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QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________
Sobre DENGUE, é CORRETO afirmar:

a) A primeira manifestação é a febre que tem duração de dois dias, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de
início abrupto, associada à cefaleia, à adinamia, às mialgias, às artralgias e a dor retroorbitária.

b) O exantema está presente em 50% dos casos, é predominantemente do tipo máculo-papular,
atingindo tronco e membros de forma aditiva, não atinge plantas de pés e palmas de mãos. É sempre
pruriginoso.

c) Anorexia, náuseas e vômitos sempre estão ausentes.
d) Diarreia pode estar presente. Aquosa, abundante e com sangue.
e) Após a fase febril, grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente com melhora do estado
geral.
QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________
Sobre a abordagem farmacológica na dengue, associe V – Verdadeiro ou F – Falso:
( )
( )
( )
( )

a)
b)
c)
d)
e)

Dipirona e paracetamol podem ser usados, tanto em adulto, quanto em crianças.
Em situações excepcionais, para pacientes com dor intensa, pode-se utilizar, nos adultos, a
associação de paracetamol (500 mg) e fosfato de codeína (7,5 mg) até de 6/6 horas.
Os anti-inflamatórios não hormonais (cetoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida), podem ser
usados apenas em adultos.
Pacientes submetidos a recente angioplastia coronariana com implante de stent (um mês para
stent convencional e seis meses para stent farmacológico), em uso de AAS e clopidogrel devem,
se possível, manter os antiagregantes durante infecção pelo vírus da dengue.

V, V, F, V.
V, V, F, F.
V, F, F, F.
F, V, F, V.
F, F, F, V.

QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________
A febre de chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), da família
Togaviridae e do gênero Alphavirus. Os sinais e os sintomas são clinicamente parecidos com os da
dengue. Sobre esta patologias, afirma-se de forma CORRETA.
a) A chikungunya é uma doença de alta letalidade, com caráter epidêmico com elevada taxa de
morbidade associada à artralgia persistente.
b) A minoria dos indivíduos infectados pelo CHIKV desenvolve sintomas.
c) A doença pode evoluir em três fases: aguda, subaguda e crônica.
d) A dor articular normalmente é simétrica e acomete apenas pequenas articulações.
e) O exantema normalmente é macular e acomete cerca de 10% dos doentes.
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QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________
São manifestações graves e atípicas da febre de chikungunya:

a) Síndrome de Guillain-Barré.
b) Neurite óptica.
c) Miocardite.
d) Nefrite.
e) Todas estão corretas.
QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________
Os serviços de Atenção Básica devem ser estruturados para possibilitar acolhimento, diagnóstico
precoce, assistência e, quando necessário, encaminhamento dos portadores de DST, HIV/aids, às
unidades de referência. São muito amplas as possibilidades de ação, no âmbito dos serviços de
Atenção Básica, no que se refere ao manejo desse grupo de agravos, destacam-se:

a) Atividades educativas para promoção à saúde e prevenção.
b) Encaminhamento de casos suspeitos para a rede especializada, como e fim da solicitação testes
diagnósticos de DST.

c) Encaminhamento ao ginecologista/urologista para diagnóstico precoce das DST, infecção pelo HIV,
hepatites e HTLV.

d) Direcionamento, para rede terceária, dos casos de DST para seguimento de tratamento adequado.
e) Em caso de suspeita de DST e uso de drogas injetáveis, o diagnóstico, tratamento e ações de
promoção à saúde deverão ser realizadas na AB apenas sob supervisão de profissional de CAPS
(Centro de Assistência Psico-Social).
QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________
Considerando as atualizações no código de ética médica, em consonância com a Resolução CFM n.
1931, de 17 de setembro 2009, é DIREITO do médico:
a) Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua
doença.
b) Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no País.
c) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
d) Realizar a procriação medicamente assistida com objetivo de criar embriões com finalidades de
escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
e) Deixar de obter aprovação de protocolo para a realização de pesquisa em seres humanos, de acordo
com a legislação vigente.
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QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________
20 - A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da
qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico não requer
tecnologia sofisticada, e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida,
com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de
fácil aplicabilidade na Atenção Básica (AB). Sobre o manejo da HAS na AB, analise as assertivas:
I-

Além do diagnóstico precoce, o acompanhamento efetivo dos casos pelas equipes da AB é
fundamental, pois o controle da pressão arterial (PA) reduz complicações cardiovasculares e
desfechos como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC), problemas
renais, entre outros.
II - A consulta de avaliação inicial de pessoas com diagnóstico de HAS deverá ser realizada pelo
médico da UBS. O objetivo inclui identificar outros fatores de risco para DCV, avaliar a presença de
lesões em órgãos-alvo (LOA) e considerar a hipótese de hipertensão secundária ou outra situação
clínica para encaminhamento à consulta em outro nível de atenção.
III - O atendimento inicial e acompanhamento da pessoa com diagnóstico de HAS requer um apoio
diagnóstico mínimo. Sugere-se uma periodicidade anual na realização de ecocardiograma, glicose,
colesterol total, HDL e triglicerídeos, creatinina, potássio e fundoscopia.
a)
b)
c)
d)
e)

Há apenas uma assertiva correta.
Assertivas I e II estão corretas.
Assertivas I e III estão corretas.
Assertivas II e III estão corretas.
Todas estão corretas.
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