
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

MÉDICO PLANTONISTA 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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PORTUGUÊS - NÍVEL SUPERIOR 
 

Texto 1 

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o 
volume máximo e transbordou, construções que estavam 
submersas começaram a reaparecer e medidas de 
racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, 
o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se 
a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e 
isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel 
da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de 
plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros 
de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", 
lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a 
previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 
400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão 
é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o 
meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac). 
Fonte: g1.globo.com 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o 

maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado 
volume morto, para acolher a população. 

b) A partir do texto 1, conclui -se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas. 

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento. 

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água. 

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado 
tipo de racionamento. 

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso. 

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 
para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno 
de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios.  

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos.  

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), 
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai 
contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a 
partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será 
aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades 
nesses locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: g1.globo.com 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas. 
b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 

expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana. 

c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos. 

d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido 
a enfermidades nesses locais. 

e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta. 
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QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 
horas, nas quartas - feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta. 

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los. 

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano 
letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de 
Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do 
Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para 
planejar as atividades do ano letivo. “Trabalhamos para que o 
nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do 
nosso aluno é a nossa meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas 
para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e 
pinturas. “As escolas estão bonitas, como o aluno espera que 
elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa 
orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente 
quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador”, 
aponta. 
Fonte: g1.globo.com 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos 

e cinquenta mil alunos em todo o estado. 
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os 

segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas 
depois dos alunos que farão o primeiro ano. 

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da 
rede estão prontas para receber os alunos, portanto, 
estão limpas e pintadas. 

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015. 

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 

para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante. 

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06. 

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano. 

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola. 

 

Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi, no Recife. A Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem 
responsabilidade sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o 
curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do 
Bongi com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e 
acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas 
subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana 
do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído 
que é característico de um curto-circuito, semelhante a um 
estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi 
consequência do incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 
falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 
principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou 
ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
Fonte: g1.globo.com 
 

QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips. 

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
- feira. 

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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Pernambuco um curto - circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi. 

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não 
uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é:  
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe. 
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões. 
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão. 
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE. 
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões. 
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o 

clarão visto no céu foi consequência desse incidente. 
b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 

completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta - 
feira. 

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna. 

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou 
apenas alguns trechos da Zona norte da cidade. 

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de 
cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox 
escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se 
que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para 
realizar um serviço é quatro vezes maior do que a 
probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o 
mesmo serviço. 
A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 52% 
d) 66% 
e) 75% 
 
 
 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA 
fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma 
diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados 
Unidos? 
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36 
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? Marque a alternativa 
correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420 
 

QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 
e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o 
preço do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante 
pagou metade desse valor, o número de estudantes 
presentes foi: 
a) 80 
b) 100 
c) 120 
d) 140 
e) 160 
 

QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 16. 

A respeito das doenças infecciosas de interesse para a saúde 
pública, julgue as afirmativas a seguir: 
I. Os infectados pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) evoluem para uma grave disfunção do sistema 
imunológico, à medida que vão sendo destruídos os 
linfócitos T CD4+, uma das principais células alvo do 
vírus. A contagem de linfócitos T CD4+ é um importante 
marcador dessa imunodeficiência, entretanto, todos os 
pacientes diagnosticados com HIV/AIDS devem ser 
estimulados a iniciar o tratamento imediato com TARV, 
independente da contagem de linfócitos T CD4+. 

II. Desde o momento de aquisição da infecção, o portador 
do HIV é transmissor, entretanto, os indivíduos com 
infecção muito recente (“infecção aguda”) ou 



Médico Plantonista 

Página 4 de 7 

imunossupressão avançada têm maior concentração do 
HIV no sangue (carga viral) e nas secreções sexuais. Por 
isso, transmitem o vírus com maior dificuldade. 

III. O HIV apresenta um neurotropismo bastante acentuado, 
levando, frequentemente, ao aparecimento de 
síndromes neurológicas específicas, particularmente nas 
fases mais avançadas da infecção. As manifestações 
neurológicas mais frequentes são as neuropatias 
periféricas, a mielopatia vacuolar e um quadro de atrofia 
cerebral e demência progressiva, todas relacionadas com 
a ação do HIV e do próprio sistema imune no tecido 
nervoso central e periférico. 

IV. Em relação ao recém-nascido de mãe HIV positivo, é 
imprescindível a disponibilização da fórmula infantil, 
garantindo-se a manutenção do leite materno. Ações de 
educação em saúde devem ter início nas ações de 
atenção ao pré-natal, quando se esclarece a gestante 
sobre os benefícios do diagnóstico precoce do HIV. 
Assim, os serviços de saúde da mulher e de pré-natal 
devem disponibilizar o acesso ao teste anti-HIV e 
promover ações de aconselhamento. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 17. 

A respeito das doenças infecciosas e parasitárias de 
interesse para a saúde pública, julgue as afirmativas a 
seguir: 
I. Será suspeito de dengue todo paciente que apresente 

doença febril aguda com duração de até sete dias, 
acompanhada de, pelo menos, dois dos seguintes 
sintomas: cefaleia, dor retro-orbitária, mialgias, 
artralgias, prostração ou exantema, associados ou não à 
presença de hemorragias; além de ter estado, nos 
últimos quinze dias, em área onde esteja ocorrendo 
transmissão de Dengue ou tenha a presença de Ae. 
aegypti. A presença de sinais de alarme indica a 
possibilidade de gravidade do quadro clínico e de 
evolução para Dengue Hemorrágica e/ou Síndrome do 
Choque da Dengue. 

II. Os casos da forma pulmonar grave da Leptospirose 
podem evoluir para insuficiência respiratória aguda, 
hemorragia maciça ou síndrome de angústia respiratória 
do adulto. Muitas vezes, precede o quadro de icterícia e 
insuficiência renal. O óbito pode ocorrer nas primeiras 
24 horas de internação. 

III. Em virtude dos altos índices de infecção pelo T. gondii na 
população em geral, em que geralmente os indivíduos 
imunocompetentes não desenvolvem a doença, é 
imperativo que, na vigência da Toxoplasmose, o paciente 
seja avaliado quanto à possível associação com 
imunodeficiência. Com o surgimento da AIDS, tem 
aumentado o número de casos de Toxoplasmose. Esses 
pacientes, após o tratamento específico e a cura clínica, 
devem receber tratamento profilático pelo resto de suas 
vidas. 

IV. Todo contato de Hanseníase deve receber orientação de 
que a BCG não é uma vacina específica para este agravo 

e, neste grupo, é destinada, prioritariamente, aos 
contatos intradomiciliares. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 18. 

Segunda causa de óbitos no país, com tendência de 
crescimento nos próximos anos, o câncer é uma questão de 
saúde pública, principalmente ao se levar em consideração 
seu percentual de prevenção: cerca de um terço dos casos 
novos de câncer no mundo poderia ser evitado. 
Fonte: Ministério da Saúde, 2011. 
A respeito desse tema, julgue as afirmativas: 
I. A neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, que 

foge parcial ou totalmente ao controle do organismo, e 
tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos 
agressivos sobre o homem. Neoplasias podem ser 
benignas ou malignas. 

II. São características do tumor maligno: ser formado por 
células anaplásicas (diferentes das do tecido normal); 
atípico; falta diferenciação; crescimento progressivo; 
pode regredir; mitoses anormais e numerosas; massa 
pouco delimitada, localmente invasivo; infiltra tecidos 
adjacentes; metástase frequentemente presente. 

III. A evolução do tumor maligno depende, entre outros 
fatores, da velocidade do crescimento tumoral, do órgão 
onde o tumor está localizado e de fatores constitucionais 
de cada pessoa. 

IV. O câncer dos lábios é mais comum em pessoas brancas, 
ocorre mais frequentemente no lábio inferior e está 
associado à exposição solar, ao tabagismo e ao etilismo. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 19. 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas 
inferiores. Clinicamente, caracteriza-se por aumento da 
responsividade das vias aéreas a variados estímulos, com 
consequente obstrução ao fluxo aéreo, de caráter 
recorrente e tipicamente reversível. A respeito desse tema, 
julgue as afirmativas: 
I. Os exames de função pulmonar informam sobre a 

intensidade da limitação ao fluxo aéreo, sua 
reversibilidade e variabilidade. A espirometria é útil para 
diagnóstico, avaliação da gravidade, monitorização e 
avaliação da resposta ao tratamento. A espirometria 
deve ser utilizada a partir dos 2 (dois) anos de idade. 

II. Embora o ambiente de trabalho não possa desencadear 
ou agravar asma preexistente, a anamnese deve incluir 
questões sobre exposição a agentes químicos, físicos e 
poeira orgânica, a fim de identificar possíveis causas de 
asma ocupacional. 

III. A base do tratamento medicamentoso da asma 
persistente, em consonância com o conhecimento atual 
da fisiopatologia, é o uso continuado de medicamentos 
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com ação anti-inflamatória, também chamados 
controladores, sendo os corticosteroides inalatórios os 
principais deles. 

IV. Em crianças a partir dos oito anos, o diagnóstico é 
eminentemente clínico, pela dificuldade de realização de 
provas funcionais. Outros diagnósticos devem ser 
adequadamente excluídos. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 20. 

Sobre a Febre Reumática (FR), julgue as afirmativas: 
I. Considerando-se aspectos clínicos, bacteriológicos, 

epidemiológicos e imunológicos, não existem dúvidas 
sobre a vinculação entre o estreptococo b hemolítico e a 
Febre Reumática. 

II. Fatores como desnutrição, superpopulação e baixo nível 
socioeconômico predispõem à infecção pelo 
estreptococo e a subsequentes ataques reumáticos. A 
Febre Reumática, de modo geral, aparece algum tempo 
após um episódio de amigdalite pelo estreptococo b 
hemolítico. 

III. A Febre Reumática ocorre predominantemente na idade 
escolar, sendo que o primeiro ataque é raro antes dos 4 
anos de idade e incomum após os 18 anos de idade. A 
maior incidência acontece entre 5 e 15 anos de idade. 

IV. Avaliações da saúde oral são de extrema importância nos 
portadores de valvopatias e, em particular, nos 
portadores de prótese valvar, os quais apresentam risco 
maior de endocardite bacteriana. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 21. 

A anemia por deficiência de ferro representa um problema 
nutricional importante em termos de saúde coletiva, 
afetando, principalmente, crianças e mulheres no ciclo 
reprodutivo. Sobre o tema, julgue as afirmativas: 
I. A deficiência de ferro é progressiva e pode levar à 

redução do estoque de ferro a ponto de a quantidade de 
hemoglobina presente no sangue ficar anormalmente 
baixa. 

II. Existem três causas que provocam a anemia: fatores 
fisiológicos (gravidez, lactação); fatores nutricionais; e 
fatores patológicos (vermes e outras doenças que 
alteram a absorção de ferro). 

III. As causas da deficiência de ferro incluem fatores 
nutricionais devido à falta de dieta balanceada (pobre 
em ferro, vitamina A e ácidos graxos) e uso de 
medicamentos que diminuem a absorção do ferro da 
dieta. 

IV. O ferro de origem animal (leite e ovos) é mais bem 
aproveitado pelo organismo, por isso, é a melhor fonte 
de ferro. O consumo de alimentos como café, chá mate 
e fígado aumenta a absorção de ferro pelo organismo. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22. 

Julgue as afirmativas a respeito do Acidente Vascular 
Cerebral (AVC): 
I. Nos infartos por aterosclerose de grandes artérias, os 

exames dos vasos demonstram estenose maior que 70% 
ou oclusão de grandes ramos arteriais (intra ou 
extracranianos) do mesmo lado da lesão central ou 
placas complexas na aorta ascendente ou transversa 
(<2mm). A tomografia do crânio (TC) ou ressonância 
magnética do crânio (RM), em geral, demonstra lesões 
cerebrais maiores que 1,5cm de diâmetro. Outros 
exames devem excluir fontes potenciais de 
cardioembolia. 

II. Os infartos cardioembólicos são decorrentes de oclusão 
de vaso cerebral por êmbolos provenientes do coração. 
As principais doenças cardíacas potencialmente 
emboligênicas podem ser classificadas em alto e médio 
risco de embolização. 

III. Sinais de AVC incluem início súbito de perda de força, 
sensibilidade, dificuldade visual, dificuldade de falar, 
cefaleia intensa súbita, desequilíbrio e tontura. 

IV. Os infartos por oclusão de pequenas artérias cerebrais, 
também chamados infartos lacunares, ocorrem por 
degeneração dos pequenos vasos e de arteríolas 
perfurantes, por ação direta da hipertensão arterial 
crônica, associada ou não ao diabetes melito. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 23. 

A Hipertensão Arterial é a mais frequente das doenças 
cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as 
complicações mais comuns como acidente vascular cerebral 
e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica 
terminal. Sobre esse assunto, julgue as afirmativas a seguir: 
I. Hipertensão Arterial é definida como pressão arterial 

sistólica menor ou igual a 140 mmHg e uma pressão 
arterial diastólica menor ou igual a 90 mmHg, em 
indivíduos que não estão fazendo uso de medicação 
anti-hipertensiva. 

II. A investigação clínico-laboratorial do paciente 
hipertenso objetiva explorar algumas condições, como: 
retificar a redução da pressão arterial e documentar o 
diagnóstico; evitar a presença de lesões em órgãos-alvo; 
suscitar fatores de risco para doenças cardiovasculares e 
risco cardiovascular global, diagnosticar doenças 
associadas à hipertensão e diagnosticar, quando houver, 
a causa da hipertensão arterial. 

III. As linhas gerais de recomendação dietética para 
hipertensos incluem manter o peso corporal adequado; 
nivelar a quantidade de sal no preparo dos alimentos e 
manter o saleiro na mesa; prolongar as fontes 
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industrializadas de sal (como temperos prontos, sopas e 
embutidos); controlar o uso de bebidas alcoólicas; dar 
preferência a temperos industrializados; substituir 
sobremesas doces e outras guloseimas por frutas in 
natura. 

IV. A principal relevância da identificação e controle da 
hipertensão arterial reside na redução das suas 
complicações, tais como doença cérebro-vascular, 
doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, 
doença renal crônica, doença arterial periférica. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24. 

Sobre a Artrite Reumatoide, julgue as afirmativas a seguir: 
I. O tratamento de Artrite Reumatoide deve ser iniciado o 

mais breve possível, uma vez que a terapia 
medicamentosa intensiva instituída precocemente 
previne danos estruturais (erosões), melhorando a 
capacidade funcional. 

II. O tratamento não medicamentoso de Artrite 
Reumatoide inclui educação do paciente e de sua 
família, terapia ocupacional, exercícios, fisioterapia e 
apoio psicossocial. As evidências de tratamento não 
medicamentoso são escassas, mas, acredita-se que 
tenha papel importante na melhora clínica e funcional 
dos pacientes. 

III. A Artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune, 
inflamatória, sistêmica e crônica, caracterizada por 
sinovite periférica e por diversas manifestações extra-
articulares. 

IV. O diagnóstico de AR é estabelecido com base em 
achados clínicos e exames complementares. Nenhum 
exame isoladamente, seja laboratorial, de imagem ou 
histopatológico estabelece o diagnóstico. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 25. 

Sobre a depressão, julgue as afirmativas a seguir: 
I. Seus sintomas podem incluir perder o prazer ou o 

interesse em atividades rotineiras (anedonia); dormir 
demais ou de menos, ou acordar muito cedo; 
irritabilidade (pode substituir o humor deprimido em 
crianças e adolescentes); desesperança e queda da 
libido. Tais sintomas tem de estar presentes há mais de 
duas semanas, trazer sofrimento significativo, alterar a 
vida social, afetiva ou laboral do indivíduo e não serem 
por causa de um luto recente. 

II. O episódio depressivo pode ser classificado em leve 
quando apresentar dois dos sintomas a seguir: humor 
deprimido, perda de interesse (anedonia), falta de 
energia e mais três dentre os expostos anteriormente, 
alguns em grande intensidade. Além disso, o paciente 
apresenta dificuldade em executar suas funções. 

III. O tratamento completo tem duração máxima de seis 
meses, a partir da remissão completa dos sintomas. 
Quando há recorrência da depressão, mas a intensidade 
é leve ou em caso de idade avançada, o tratamento 
mínimo vai de dois a seis anos. 

IV. Para o diagnóstico da depressão, pode-se perguntar ao 
paciente sobre coisas do dia-a-dia que o indivíduo 
gostava de fazer, como, por exemplo, ver uma novela, 
brincar com o cachorro, ler o jornal, escutar música. A 
seguir, pode-se perguntar se ele continua fazendo e 
tendo prazer ao fazer tais atividades. 

Estão corretas: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 26. 

Sobre o SUS - Sistema Único de Saúde, julgue as afirmativas 
a seguir: 
I. Os soros antipeçonhentos são adquiridos pelo Ministério 

da Saúde e distribuídos às Unidades Federadas, 
chegando às unidades de saúde de referência para 
atendimento gratuito aos acidentados. 

II. Acidente de trabalho é um evento único, bem 
configurado no tempo e no espaço, de consequências 
geralmente imediatas, que ocorre pelo exercício do 
trabalho, acarretando lesão física ou perturbação 
funcional, resultando em morte ou incapacidade para o 
trabalho. 

III. A avaliação de risco e vulnerabilidade deve ser 
considerada prerrogativa exclusiva dos profissionais de 
saúde, pois avaliar riscos e vulnerabilidade implica estar 
atento tanto ao grau de sofrimento físico quanto 
psíquico. 

IV. Já que não formula as políticas nacionais de saúde, o 
Ministério da Saúde realiza as ações e, por causa disso, é 
o principal executor de projetos. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas 
públicos de saúde do mundo. Sobre esse tema, julgue as 
afirmativas a seguir: 
I. Os conselhos são instâncias colegiadas (membros com 

poderes iguais) e têm uma função deliberativa. Eles são 
fóruns que garantem a participação das pessoas na 
fiscalização e formulação de estratégias da aplicação 
pública dos recursos de saúde. Os conselhos são 
formados por representantes dos usuários do SUS, dos 
prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais 
de saúde. 

II. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na 
comunidade em que atua e é um personagem-chave, 
vinculado à Unidade de Saúde da Família (USF). É um elo 
cultural do SUS com a população e seu contato 



Médico Plantonista 

Página 7 de 7 

permanente com as famílias facilita o trabalho de 
vigilância e promoção da saúde. 

III. Na estratégia de atendimento, para cada tipo de 
enfermidade, há um local de referência para o serviço. A 
entrada ideal do cidadão na rede de saúde é a Atenção 
Básica (Equipes de Saúde da Família, postos de saúde, 
etc.). 

IV. A maior parte dos municípios não tem condições de 
ofertar, na integralidade, os serviços de saúde. Para que 
o sistema funcione, é necessário que haja uma estratégia 
regional de atendimento. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 28. 

Sobre a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde 
(UNA-SUS), julgue as afirmativas a seguir: 
I. A UNA-SUS busca criar um acervo público e colaborativo 

de materiais educacionais para a área da saúde, com 
vistas ao intercâmbio de informações acadêmicas dos 
alunos para certificação educacional compartilhada. 

II. A UNA-SUS objetiva promover a incorporação de novas 
tecnologias de informação e comunicação aos processos 
de educação em saúde. 

III. A UNA-SUS tem entre os seus objetivos específicos o de 
oferecer orientação didático pedagógica aos professores 
de nível fundamental sobre a importância do 
intercâmbio cultural entre profissionais de saúde de 
diferentes países a fim de agregar boas práticas às 
políticas de saúde do município. 

IV. Seus objetivos incluem disponibilizar aos trabalhadores 
da saúde a oferta de cursos adequados à realidade local, 
utilizando-se de interações presenciais e a distância, com 
vistas à capacitação em áreas estratégicas para o SUS. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 29. 

Sobre o SUS - Sistema Único de Saúde, julgue as afirmativas 
a seguir: 
I. A compra dos medicamentos básicos é centralizada para 

as secretarias estaduais e municipais de saúde. Desse 
modo, não depende de pacto(s) feito(s) na região. 

II. São exemplos de procedimentos de alta complexidade: 
traumato-ortopedia, cardiologia, terapia renal 
substitutiva e oncologia. 

III. A Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi aprovada 
em 1999 e tem por finalidade: promoção do uso racional 
dos medicamentos; garantia da segurança; eficácia e 
qualidade, entre outros. 

IV. Alta Complexidade é o termo atribuído aos 
procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto 
custo. As principais áreas estão organizadas em redes, 
como as de cirurgias cardíacas e de atenção oncológica. 

É correto afirmar que: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 30. 

Sobre o SUS - Sistema Único de Saúde, julgue as afirmativas 
a seguir: 
I. A Atenção Básica à Saúde é o primeiro nível de atenção à 

saúde, segundo o modelo adotado pelo SUS. É, 
preferencialmente, a porta de entrada do usuário ao 
Sistema Único de Saúde. E a Estratégia de Saúde da 
Família é a estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica.  

II. A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) executa 
programas e projetos do SUS. São três membros, sendo 
um representante da esfera federal, um da esfera 
estadual e um da esfera municipal. As decisões são 
tomadas por consenso entre os três membros e 
comunicadas em relatório mensal ao Conselho Gestor 
Nacional (CGN). 

III. O Conselho Municipal de Saúde é constituído pelo 
secretário municipal de saúde, prefeito, dois 
representantes da câmara municipal e dois médicos. Sua 
função é deliberativa, consultiva e fiscalizadora das 
ações e serviços de saúde do município. 

IV. O Caderno de Informações de Saúde disponibiliza 
indicadores pré-definidos por especialistas e apresenta 
gráficos para auxiliar a análise. Os indicadores estão 
agrupados em 14 categorias: composição, alinhamento, 
capacidade, doenças sexualmente transmissíveis, equipe 
de decisão, programas municipais, projetos e metas, 
rede de hospitais, gestão, infraestrutura, profissionais, 
qualidade no atendimento, pagamento e transferências, 
orçamentos públicos. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 


