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CADERNO DE PROVA
CARGO: MÉDICO
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do
Concurso Público:
a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
b) Comunicação entre candidatos;
c) Uso de máquina calculadora;
d) Uso de relógio de qualquer tipo;
e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP,
walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
ementa ou rasura;
 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:
1
2

A

B
B

C

D
D

E
E

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de
tinta azul ou preta;
 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta
devidamente preenchido e assinado;
 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de
encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas
irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem
guardados os Cartões-Resposta;
 A Prova Escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para
realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03 (três) horas. A Prova será
composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a,
b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
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 O Caderno de Provas será composto:
CONTEÚDO
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico Matemático
Conhecimentos Gerais
Informática
Conhecimentos Específicos
Total de Questões

Nº DE QUESTÕES
05 (cinco)
05 (cinco)
05 (cinco)
05 (cinco)
20 (vinte)
40 (quarenta)

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de
questões está correta;
 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único
documento válido para a correção das provas.
 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será
substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1 - O excerto apresentado é um verso do poema “Língua de Gilberto Mendonça Teles”, cujo tema
explora aspectos do objeto histórico-social „língua‟. Considerando aquilo que se encontra
evidenciado assinale as alternativas que apresentam informações CORRETAS:
“Esta língua é como um elástico
Que espicharam pelo mundo (...)”
I - O excerto em destaque evidencia que o escritor criou uma metáfora em torno da semelhança
entre „língua‟ e „elástico‟.
II - A metáfora produz, no excerto, a ideia de flexibilidade das línguas, demonstrando dessa forma
a difusão das línguas pelo mundo.
III - O excerto em destaque não apresenta sentido metafórico pelo fato de conter a conjunção‟
como‟.
IV - No excerto, ao comparar „língua e elástico‟ o poeta reiterou que a língua está desgastada pelo
tempo e pode desaparecer.
a) Apenas as alternativas I e IV estão corretas;
b) Todas as alternativas estão corretas;
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas;
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas;
e) Apenas a alternativa III está correta;
2 - Assinale a alternativa na qual há a CORRETA e respectiva sequência de palavras que podem
substituir, pelo processo de sinonímia, os seguintes vocábulos:
“esdrúxulo – espichar – amputado – cerceado – polvorosa”
a) excêntrico – estender – mutilado – demarcado – alvoroço
b) excêntrico – estender – mutilado – colorido – explosivo
c) normal – restringir – completo – escrachado – sossego
3
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d) bizarro – estender – mutilado – abreviado – ordenado
e) desleixado – estender – seccionado – estupefato - tranquilo
3 - Observe as palavras em destaque na sentença e assinale a alternativa que apresenta a correta
informação:
“O cenário florido da primavera encanta-nos os olhos.”
a) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo, substantivo e verbo.
b) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo e substantivo composto.
c) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo, adjetivo e substantivo.
d) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo, substantivo e adjetivo.
e) As palavras em destaque são respectivamente: Artigo, substantivo adjetivo e verbo.
4 - Assinale a única alternativa que apresenta equívoco quanto à concordância verbal:
a) Eram quatro horas quando Paulo chegou.
b) Se houvesse mais tarefas a executar, deveriam existir mais elementos na equipe de trabalho.
c) Não o vejo fazem três meses.
d) Fazia três meses que não se encontravam para conversar.
e) Tenho certeza que ainda choverão aplausos.
5 - Considerando que: Fonema é um elemento acústico e a letra é um sinal gráfico que o representa e,
que nem sempre o número de fonemas de uma palavra corresponde ao número de letras que usamos
para escrevê-la, assinale a alternativa na qual todos os vocábulos apresentam mais fonemas do que
letras:
a) chuva – hipopótamo – chuva – galinha – axila
b) amplexo – anexo – fixo – conexão – intoxicar
c) cachorro – pássaro – asfixia – paradoxo –coração
d) anterior – nascimento – exceção – saxofone – guitarra
4
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e) queijo - carro – ficha – furadeira – paradoxo

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
6 - Considere a expressão

. O valor de

em metros é:

a)
b)
c)
d)
e) 3
7 - Em um acampamento estão presentes 150 pessoas, das quais 55% são jovens meninas, 5% são
pessoas adultas e os demais são jovens meninos. A quantidade de meninos presentes no
acampamento é de:
a) 60
b) 80
c) 70
d) 62
e) 40
8 - Seja a equação:

. O valor de

é:

a) 107
b) 92
c) 17
d) 104
e) 14
9 - Em um determinado período uma unidade de saúde vacinou 276 pessoas contra a gripe H1N1,
107 pessoas receberam a vacina antitetânica e 93 pessoas recebem outros tipos de vacinas. Ao todo
foram vacinadas:
a) 467
b) 476
c) 466
d) 457
e) 497
10 - Nas operações abaixo as figuras representam números inteiros. Utilize o raciocínio lógicomatemático para encontrar a solução.
5
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∆ - 6 = ⧠

O valor numérico da expressão:

é igual a:

a) 96
b) 92
c) 76
d) 84
e) 78

CONHECIMENTOS GERAIS
11 - O artigo 5º da Lei 10.406 2002 diz que “a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a
pessoa fica habilitada a pratica de todos os atos da vida civil.” Qual é esta lei?
a) Estatuto da Criança e do Adolescente
b) Código Civil Brasileiro
c) Estatuto do Menor Aprendiz
d) Constituição Federal
e) Código Nacional dos Direitos Humanos
12 - Relacione a autoridade ao cargo e após marque a sequência correta:
I – Cármem Lúcia Antunes Rocha

( ) Secretário de Estado da Agricultura

II – Eunício Lopes de Oliveira

( ) Presidente da Câmara dos Deputados

III – João Rodrigues

( ) Presidente da STF

IV - Moacir Sopelsa

( ) Deputado Federal

V – João Raimundo Colombo

( ) Presidente do Senado
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VI – Rodrigo Maia

( ) Governador do Estado de Santa Catarina

a) I, III, VI, IV, II, V
b) I, II, VI, IV, III, V
c) II, IV, VI, III, I, V
d) IV, VI, I, III, II, V
e) III, I, VI, V, II, IV
13 - “O presidente da Venezuela, em meio a violentos protestos e críticas de vários governos,
buscará apoio de governos aliados durante um encontro de chanceleres da Alba realizado nesta
segunda-feira em Havana.
O presidente venezuelano, que chegou à ilha comunista no domingo, participará da cúpula de
chanceleres da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América convocada em função da crise
de seu país.
Milhares de venezuelanos, que diariamente enfrentam a escassez de produtos básicos, têm saído às
ruas para protestar contra a carestia e as decisões questionáveis por parte do Tribunal Supremo de
Justiça, que assumiu os poderes do Legislativo dominado pela oposição e retirou a imunidade dos
deputados.”
Fonte: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2017/04/10/interna_mundo Acessado em 20 de abril 2017

O texto acima trata da crise na Venezuela que se estende há vários meses. Quem é o atual Presidente
da Venezuela?
a) Juan Manuel Santos
b) Evo Morales
c) Mauricio Macri
d) Michelle Bachelet
e) Nicolás Maduro
14 - Foram fatores preponderantes para a colonização das terras onde futuramente seria o Município
de Xavantina, exceto:
7

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 – MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC

a) abundância de madeira
b) estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul
c) doação de propriedades rurais aos imigrantes
d) boa qualidade do solo
e) vinda dos imigrantes ítalo-brasileiros
15 - Analise as assertivas sobre o Estado de Santa Catarina e após assinale a opção correta.
I - O Estado de Santa Catarina é formado por 295 municípios. É o menor estado da região sul e
destaca-se pela economia rica e diversificada.
II – Em relação à extensão territorial o menor município de Santa Catarina é Bombinhas e o maior
é Joinville.
III - Santa Catarina é dividido em 8 principais regiões, sendo elas: Litoral, Nordeste, Planalto
Norte, Vale do Itajaí, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste e Oeste.
a) I e III estão corretas
b) I, II e III estão corretas
c) I e II estão erradas
d) I, II e III estão erradas
e) II e III estão erradas

INFORMÁTICA
16 - Com relação aos componentes de um microcomputador, encontramos um tipo especial de
memória ROM que pode ser reprogramada desde que seja antes apagada usando raios ultravioletas,
esta memória é chamada de:
a) CLOCK
b) BIOS
c) EEPROM
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d) CACHE
e) EPROM
17 - Das opções abaixo, selecione aquela que NÃO REPRESENTA uma função do Sistema
Operacional:
a) Gerenciar de arquivos
b) Gerenciar entrada de energia elétrica
c) Gerenciar processador
d) Gerenciar memória
e) Gerenciar dispositivos de E/S (entrada/saída)
18 - Em uma pasta hipotética aberta a partir do Windows Explorer ou Explorar de arquivos do MS
Windows, se desejar selecionar ARQUIVOS ALTERNADOS (não blocos) através de cliques com o
mouse, que tecla deve manter pressionada:
a) SHIFT
b) ALT
c) TAB
d) CTRL
e) F3
19 - Qual a função da tecla CTRL+F no MS Word:
a) Localizar palavra ou expressão a ser digitada
b) Ir para a próxima página do documento aberto
c) Voltar para a página anterior
d) Ir para a próxima palavra disponível
e) Voltar à palavra anterior digitada

9
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20 - Qual a função da tecla CTRL pressionada juntamente com a tecla D (CTRL + D) ao navegar em
determinado endereço da WEB usando o MOZILA FIREFOX:
a) Tentar localizar expressão ou palavra no site
b) Fechar o site
c) Enviar para impressão a página em leitura
d) Enviar para e-mail o endereço ou site da página
e) Abrir opção para salvar o endereço ou site em favoritos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO
21 - Senhor com 81 anos de idade, internado por câncer de pulmão em estado terminal, foi

classificado como fora de possibilidade terapêutica. Considerando o estabelecido no atual Código de
Ética Médica (CEM 2009/2010), a integralidade da assistência no Sistema Único de Saúde e o
avanço da enfermidade do paciente. Qual a conduta médica a ser seguida:
a) Manter o paciente internado para assistência espiritual.
b) Fazer a eutanásia, se o paciente tiver feito um testamento com diretivas antecipadas da
vontade.
c) Manter as medidas de suporte e os cuidados paliativos.
d) Continuar tratando do paciente com terapêuticas experimentais, ainda que não lhe garantam
a cura.
e) Dar alta ao paciente, para que aproveite seus últimos momentos com a família.
22 - Paciente de 36 anos de idade comparece na Unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF), com
queixas de dor em ambas as mamas. Relata que sua mãe teve câncer de mama aos 48 anos de idade.
No exame clínico das mamas dessa paciente, não foram identificadas alterações. Diante disso, o
médico da Unidade de ESF, a fim de programar o rastreamento do câncer de mama para essa
paciente, deve solicitar:
a) Ultrassonografia anual.
10
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b) Mamografia a cada 2 anos.
c) Ultrassonografia a cada 2 anos.
d) Mamografia anual.
e) Ultrassonografia e mamografia quando ela completar 40 anos.
23 - A Constituição Federal no seu Art. 198, afirma que as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:
I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - Assistência ambulatorial com ênfase na atenção básica de saúde;
III - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
IV - Participação da comunidade.
Está Correto o que se afirma em:
a) I e III
b) I e II
c) II e III
d) II e IV
e) I, II, III e IV
24 - A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde afirma que contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com o conselho de saúde. Sobre a composição do conselho de saúde
está correto o que se afirma em:
a) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo
municipal, representantes do governo estadual e representantes do governo federal.
11
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b) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo,
vereadores e profissionais de saúde.
c) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo,
usuários e pessoas indicadas pelo poder legislativo.
d) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do poder
legislativo, do poder judiciário e do poder executivo.
e) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
25 - Segundo a Lei no 8.080, de 19/09/1990 são objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
II - A fiscalização na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
III - Formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
IV - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
V - Executar as ações de vigilância nutricional e a orientação alimentar.
Esta correto o que se afirma em:
a) I, IV e V
b) I, II e IV
c) II, III e V
d) II, III e IV
e) I, II e III
26 - Diabetes mellitus (DM) é considerada uma epidemia em curso e atualmente cerca de 387
milhões de pessoas em todo o mundo são diabéticas e projeções indicam que serão 471 milhões em
2035. Os programas de prevenção primária do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) baseiam-se em
intervenções na dieta e na prática de atividades físicas, visando combater o excesso de peso em
12
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indivíduos com maior risco de desenvolver diabetes, particularmente nos com toler ncia

glicose

diminuída. Quanto prevenção secundária do M , recomenda-se:
I - Rastreamento de microalbuminúrica para prevenir ou retardar a progressão da insuficiência
renal.
II - Estímulo ao aleitamento materno e evitar a administração do leite de vaca nos primeiros 3
meses de vida.
III - Estímulo para uma alimentação saudável.
IV - Prática regular de atividade física.
V - Rastreamento para diagnóstico e tratamento precoce da retinopatia diabética.
Está correto o que se afirma em:
a) II e III
b) IV e V
c) I e V
d) III e IV
e) II e V
27 - A prevenção de enfermidades tem como objetivo a redução do risco de se adquirir uma doença
específica por reduzir a probabilidade de que uma doença ou desordem venha a afetar um indivíduo,
as ações de prevenção de enfermidades estão classificadas em prevenção primária, secundária,
terciária e quaternária. A prevenção quaternária caracteriza-se por:
a) Ações realizadas para detectar um problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes em
estágio subclínico, no indivíduo ou na população, facilitando o diagnóstico definitivo, o
tratamento e reduzindo ou prevenindo sua disseminação e os efeitos de longo prazo.
b) Ações implementadas para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais
consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação.
c) Ações implementadas para promover a reabilitação de um indivíduo portador de uma
enfermidade.
13
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d) Ações tomadas para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual
ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica.
e) Ações para a detecção de indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e ou
terap uticas, excessivas para proteg -los de novas intervenções médicas inapropriadas e
sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis.
28 - A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, sobre a ocorrência
de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Sobre a notificação
compulsória está correto afirmar:
I - É recomendado que os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços
públicos e privados de saúde, a façam.
II - A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória
pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
III - É obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços
públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
IV - A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou
agravo, de acordo com o estabelecido na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças,
agravos e eventos de saúde pública.
V - A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo,
de acordo com o estabelecido na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos
e eventos de saúde pública.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e V
b) II, III e IV
c) II, III e V
d) I, III e IV
e) I, II e IV
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29 -

infecção pelo vírus dengue pode ser assintomática ou sintomática. Quando sintomática, causa

uma doença sistêmica e dinâmica de amplo espectro clínico, variando desde formas
oligossintomáticas até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Os sinais de alarme da dengue
devem ser rotineiramente pesquisados e valorizados, sendo eles:
a) Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal; Diminuição progressiva do
hematócrito e Dor abdominal intermitente.
b) Hipertensão; Lipotimia e Dor abdominal intensa e contínua.
c) Irritabilidade; Hipotensão e Esplenomegalia.
d) Vômitos persistentes; Sangramento de mucosa e Aumento progressivo do hematócrito.
e) Letargia; Sangramento nasal e Diminuição progressiva do hematócrito.
30 - O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias é definidor da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (aids). As infecções oportunistas mais prevalentes são:
I - Gastrite
II - Neurotoxoplasmose
III - Tuberculose pulmonar atípica ou disseminada,
IV - Hepatite C
V - Pneumocistose
Está correto o que se afirma em:
a) II, III e V
b) I, III e V
c) II, III e IV
d) III, IV e V
e) I, III e IV
31 - A maioria dos pacientes hipertensos possui a elevação persistente da pressão arterial como
resultado de uma desregulação do mecanismo de controle homeostático da pressão, o que a define
15
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como essencial. Já a Hipertensão Arterial Secundária (HAS) possui causa definida, que é
potencialmente tratável e ou curável, acometendo menos de

dos hipertensos.

correta avaliação

destes pacientes é fundamental, visto que pode determinar a interrupção dos anti-hipertensivos. São
características sugestivas de HAS secundária, exceto:
a) umento da creatinina sérica.
b) ipopotassemia sérica espont nea, menor que , meq l.
c) Exame de urina tipo

apresentando proteinúria ou hematúria acentuada.

d) Início súbito da HAS após os 30 anos de idade.
e) Presença de massas ou sopros abdominais.
32 - As situações que envolvem risco para a infecção pelo HIV são consideradas uma emergência
médica e, por conseguinte, as medidas profiláticas devem ser adotadas o mais rapidamente possível.
As situações em que a profilaxia pós-exposição N O está recomendada são
I - Ausência de um médico especialista no momento do atendimento pós- exposição.
II - Contatos sexuais sem penetração, como no caso da masturbação mútua e do sexo oral sem
ejaculação na cavidade oral.
III - Casos em que o atendimento ocorra em 24 horas após o acidente.
IV - Exposição a fluidos corpóreos de indivíduos sabidamente soronegativos para o

V.

V- Exposição a suor ou fezes.
Está correto o que se afirma em:
a) I, III e V
b) II, IV e V
c) II, III e IV
d) I, IV e V
e) III, IV e V
33 -

atenção básica caracteriza-se por um conjunto de aç es de saúde, no mbito individual e

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de
desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. São características do processo de
trabalho das equipes de atenção básica, exceto:
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a)

efinição do território de atuação e de população sobre responsabilidade das UBS e das

equipes.
b)

esenvolver aç es educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da

população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade
de vida pelos usuários.
c) esenvolver aç es que priorizem os grupos de risco.
d) Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de
necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade.
e) Realizar assist ncia hospitalar aos usuários que possuam problemas de saúde graves.
34 - O teste feito na criança logo após o seu nascimento, conforme estabelece o Programa Nacional
de Triagem Neonatal (PNTN) que permite a detecção da fenilcetonúria e do hipotireoidismo
cong nito e de hemoglobinopatias entre outros é conhecido como:
a) Teste da orelhinha
b) Teste do pezinho
c) Teste de Trendelenburg
d) Teste de Ortolani
e) Teste de Barlow
35 - Nos procedimentos de diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional de idosos, o Sistema
de Vigil ncia

limentar e Nutricional (S SV N), utiliza como critério prioritário a classificação do

ndice de Massa Corporal ( MC), recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
considerando os pontos de corte diferentes daqueles utilizados para adultos. Assim o ponto de corte
do IMC para o idoso com o peso adequado ou eutrófico é:
a) ≤

e> 9

b) >22 e < 27
c) ≥ 7 e < 31
d) ≤
17
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e) ≥ 6
36 - s alteraç es hipertensivas da gestação estão associadas a complicaç es graves fetais e maternas
e a um risco maior de mortalidade materna e perinatal, por isso recomenda-se a medida da Pressão
Arterial em todas as consultas de pré-natal.

hipertensão arterial sist mica (

S) na gestação é

classificada em várias categorias e considera-se Pré-ecl mpsia:
a)

S registrada antes da gestação, no período que precede

semana de gravidez ou além

de doze semanas após o parto.
b)

S detectada após a

semana, sem proteinúria.

c)

S e proteinúria (>

mg

h) após a

semana de gestação em mulheres previamente

normotensas.
d) HAS detectada no ultimo semestre gestacional, sem proteinuria.
e) HAS sem proteinúria após a
37 -

semana de gestação em mulheres previamente normotensas.

depend ncia da nicotina está relacionada ao consumo aumentado de álcool. umantes são

mais propensos a consumir bebidas alcoólicas e os consumidores do álcool mais propensos a fumar.
Por serem lícitas e de livre comercialização, o tabaco e o álcool são as drogas mais consumidas
mundialmente.

urante o processo de cessação de tabagismo, o indivíduo pode se deparar com

diferentes situaç es difíceis, que podem ser inéditas ou já vivenciadas anteriormente, em outras
tentativas de parar de fumar. Os fatores de risco relacionados recaída de uso do tabaco são:
I - Presença de outros fumantes no domicílio ou no trabalho.
II - Status socioec nomico baixo.
III - Status socioec nomico alto.
IV - Comorbidades psiquiátricas.
V - Alta motivação.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e V
b) III, IV e V
18
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c) II, IV e V
d) I, III e IV
e) I, II e IV
38 -

s doenças e agravos não transmissíveis v m aumentando e, no rasil, são as principais causas

de óbitos em adultos, sendo a

iabetes Mellitus uma dessas doenças. O diagnóstico do diabetes é

estabelecido:
I - Na presença dos sintomas de diabetes e de glicemia casual maior ou igual a 200 mg/dL, seja
esta realizada a qualquer hora do dia, independentemente do horário das refeiç es.
II - Na presença dos sintomas de diabetes e de glicemia de jejum maior ou igual a

6 mg dL,

devendo ser confirmado este exame com nova glicemia.
III - Na presença dos sintomas de diabetes e de glicemia de duas horas maior ou igual a
mg dL no teste de toler ncia glicose, devendo ser confirmado este exame com nova glicemia.
IV - Na presença dos sintomas de diabetes e de glicemia de duas horas menor ou igual a
mg dL no teste de toler ncia glicose, devendo ser confirmado este exame com nova glicemia.
V - Na presença dos sintomas de diabetes e de glicemia casual menor ou igual a

mg dL, seja

esta realizada a qualquer hora do dia, independentemente do horário das refeiç es
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) I, IV e V
d) III, IV e V
e) II, III e V
39 - O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS),
todos os tratamentos necessários, tendo o direito de se submeter ao primeiro tratamento, Segundo a
Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, no prazo de até:
a) 90 dias
19
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b) 30 dias
c) 120 dias
d) 60 dias
e) 45 dias
40 -

ebre de Chikungun a é uma doença causada por um vírus do g nero

por mosquitos do g nero

edes, sendo

edes aeg pti e

lphavirus transmitida

edes albopictus os principais vetores.

doença pode manifestar-se clinicamente de tr s formas aguda, subaguda e cr nica. Na fase aguda os
sintomas aparecem de forma brusca e compreendem:
I - Febre alta
II - Artralgia (predominantemente nas extremidades e nas grandes articulaç es)
III - Conjuntivite
IV - Vômito
V - Cefaleia
Está correto o que se afirma em:
a) I, III e V
b) III, IV e V
c) I, II e V
d) II, III e V
e) I, III e IV
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