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PROVA TIPO Cargo de Nível Superior: 

CÓD. 07 – MÉDICO PSF  

Provas de Português, Raciocínio Lógico e 
Conhecimentos Específicos. 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 

(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas) 

horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu 

documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de 

tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o 

círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo: 

  
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões 

objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida 

totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos 

os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente 

com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação 

(RG, CNH, outros). 

Boa Prova! 
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Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 
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Prova Tipo 1 27.Outubro.2019 

Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

Assinale a opção em que não há erro de concordância 
(nominal ou verbal) nem de regência (nominal ou verbal). 

A) A pressão e a ansiedade para esses jovens se adequar é 
muito grande. Isso muitas vezes dá origem em estresses, 
mal-estar e tensão. 
B) Aulas bem preparadas e bem ministradas tem impacto no 
desempenho da turma e, por consequência, afeta nas 
satisfações pessoal e familiar. 
C) Os atletas vencedores desfrutaram não só o jantar 
comemorativo, mas também a oportunidade de dialogar com 
os dirigentes sobre programas aos quais poderão ter acesso 
devido às medalhas conquistadas. 
D) Segundo uma pesquisa, um terço dos professores 
brasileiros sentem que o apoio da sociedade pelos 
educadores estão diminuindo. 
E) Profissional reconhecido é aquele que dispõe de boas 
condições de exercer sua função no dia a dia, salários 
compatível com o que esperam dele e políticas públicas que 
cuidem de sua formação e saúde. 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

As frases abaixo contêm orações coordenadas e 
subordinadas, com uso de conjunções (grafadas em 
maiúsculo). 

Assinale a opção em que a conjunção não corresponde ao 
sentido indicado. 

A) Estudamos bastante PORQUE queremos um futuro 
melhor – COMPARAÇÃO (conjunção causal) 
B) CASO não possam vir, me avisem – CONDIÇÃO 

(conjunção condicional) 
C) Faremos tudo PARA QUE os alunos aprendam – 
FINALIDADE (locução conjuntiva final) 
D) ASSIM QUE acordou, saiu para trabalhar – TEMPO 

(locução conjuntiva temporal) 
E) QUANTO MAIS eu estudava, MAIS aprendia – 
PROPORÇÃO (locução conjuntiva proporcional) 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

“Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a 
cabeça cheia de pixilinga que é piolho de galinha” 
(do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, escritor modernista). 

Marque a afirmativa VERDADEIRA sobre as orações do 
período composto da frase acima. 

A) A frase contém apenas um período por conter apenas um 
verbo principal 
B) Contém três orações, sendo a segunda iniciada com a 
conjunção aditiva “e”, chamando-se subordinada 
C) “Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a 
cabeça” é a oração principal 
D) A oração “e coçava a cabeça cheia de pixilinga” tem 
como sujeito “cabeça” 

E) A frase contém três orações, pois apresenta três verbos 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

Assinale a opção em que a sintaxe do período está dentro da 

norma padrão da Língua normativa no tocante ao uso e 

colocação do pronome. 

A) Acabei de ler um artigo muito bom de um sociólogo 
professor da UFRJ, que esqueci o nome agora, sobre os 
conflitos da sociedade moderna. Esse professor, ele tem 
vários livros publicados. 
B) Eu lhes alerto: não percam tempo em enviar trabalhos 
copiados da internet para mim corrigir. Não dou nota a este 
tipo de atividade e, consequentemente, terão problemas no 
final do ano. 
C) A garota pediu à mãe para cortar e doar os seus cabelos 
para uma causa beneficente. Ela ficou comovida com a 
campanha de uma ONG onde cuida de crianças com câncer. 
D) Não conhecedores a fundo dos pronomes, muitos 
locutores de rádio e televisão os utilizam confundindo os 
pessoais do caso reto com os oblíquos, os demonstrativos 
com os possessivos, misturando vocês com lhes, V.Sa. com 
Dr., onde com aonde. 
E) O Banco já deve ter lhes enviado os comprovantes das 
transações do período, solicitados por nós para vossa 
verificação. Ainda assim, não se eximimos de apresentar 
outras provas. 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Aponte a frase em que o verbo está corretamente usado na 

forma do futuro do subjuntivo como exige a construção 

frasal. 

A) Se esses funcionários se manterem nos cargos diante 
das denúncias, a imprensa vai criticar muito. 
B) Enquanto haver injustiça social, não há como a 
humanidade superar os conflitos e guerras. 
C) Quando o cidadão querer tirar o documento do carro, 
basta ir a um posto do DETRAN. 
D) Assim que vierem do interior, vão providenciar a 
documentação. 
E) Se o Brasil não conter os incêndios na Amazônia, o país 
ficará com a imagem ainda mais comprometida. 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

“Além de causar o empobrecimento da biodiversidade e 

contribuir para a concentração de gás carbônico na 

atmosfera, o fim das florestas naturais destrói o habitat de 

insetos e outros animais que se tornam vetores de doenças”. 

Indique a opção incorreta em relação às situações 

linguísticas observadas no período acima. 

A) BIO (em “biodiversidade”) é um radical com origem do 
Grego e significa “vida” 
B) QUE é um pronome relativo que tem como referente “o 
fim das florestas” 
C) HABITAT significa “ambiente de moradia” 
D) ALÉM DE é uma locução adverbial que apresenta ideia 
de adição/acréscimo 
E) ”Vetores de doenças” quer dizer “ transmissores de 
doenças” 
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Prova Tipo 1 27.Outubro.2019 

Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

QUESTÃO 07_____________________________________ 

Assinale a opção em que as frases não correspondem ao 

caso linguístico indicado em destaque: 

A) POLISSEMIA - 1. Achei um fio de cabelo na comida. 

2. Achei que a prova seria bem fácil. 
B) HIPERONÍMIA - 1. Adoro rosas. São flores especiais. 

2. Passa muito jogo de futebol na TV, pois é um esporte 
popular. 
C) PARONÍMIA - 1 a. O tráfego estava intenso nas rodovias. 

1 b. O tráfico de animais silvestres é muito grande no 
Pantanal. 
2 a. A descriminação das drogas é debatida em muitos 
fóruns mundiais. 
2 b. A discriminação racial é crime no Brasil. 
D) DENOTAÇÃO – 1. O juiz adentrou ao campo de futebol 

para apitar a partida. 
2. É bastante comum no Brasil a prática do nepotismo. 
E) AMBIGUIDADE – 1. Fui ao cabelereiro que cortou os 

cabelos. 
2. O policial deteve o suspeito em sua casa. 

QUESTÃO 08_____________________________________ 

Em cada item de 1 a 5 constam vocábulos (substantivos ou 
adjetivos), sendo três de sentido sinônimo e um de sentido 
antônimo. 

Verifique os significados e escolha abaixo a opção em que 
aparecem os antônimos, na ordem de 1 a 5. 

1. Azáfama, labuta, desídia, lida. 
2. Exausto, extenuado, extasiado, esgotado. 
3. Sorumbático, macambúzio, entristecido, hilário. 
4. Eclético, universal, múltiplo, individual. 
5. Efêmero, permanente, transitório, fugaz. 

A) Desídia, extasiado, hilário, individual, permanente 
B) Labuta, extenuado, hilário, individual, efêmero 
C) Azáfama, exausto, sorumbático, eclético, permanente 
D) Desídia, extasiado, entristecido, eclético, fugaz 
E) Lida, extenuado, macambúzio, universal, permanente 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

Assinale a opção em que a concordância verbal está correta. 

A) Desde que foi confirmado pelo Governo Federal os cortes 
nas verbas destinadas à educação, tem havido muitos 
protestos. 
B) Além do Presidente do Conselho, também compõe o 
colegiado integrantes indicados pelo Ministério Público 
Federal. 
C) Nem o Governo nem a oposição possuem votos 
suficientes para aprovar ou rejeitar a matéria. Convém 
lembrar que são necessários 2/3 dos congressistas para 
alterar dispositivo constitucional. 
D) Queremos que seja dado, na nova fábrica, as mesmas 
vagas de emprego, ou até mais, que haviam na antiga, na 
outra cidade. 
E) O período de inscrições serão de 7 a 23 de agosto e será 
realizada presencialmente na Capitania dos Portos. 

 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Assinale a opção em que a pontuação não está de acordo 
com as convenções gramaticais. 

A) Parei, olhei. Meu Deus! Sabe quem estava no carro 
acidentado? Meu irmão. 
B) Segue o teu destino, 
Rega as tuas plantas, 
Ama as tuas rosas. 
O resto é a sombra 
De árvores alheias. 
(...) 
(Fernando Pessoa) 
C) Com menos postos de trabalho, menos pessoas ativas 
economicamente e, consequentemente, menos consumo, as 
pessoas tendem a priorizar o dinheiro que lhes resta em 
gastos essenciais. 
D) “Não há como atender a demanda de todos”, afirmou o 
Diretor, colocado em xeque pelos sindicalistas. 
E) Tenha paciência Anselmo, as coisas vão, em breve, se 
acalmar, e a paz voltará. 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

Assinale a opção em que a substituição da conjunção ou 

advérbio sublinhado, pela expressão entre parênteses no 

final de cada frase não confere o mesmo sentido ao 

enunciado. 

A) O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes 

de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que 

outras gerações fizeram. (MERAMENTE) (Jean Piaget) 

B) Educar é crescer.  E crescer é viver. Educação é, assim, 

vida no sentido mais autêntico da palavra. (POIS) (Anísio 

Teixeira) 

C) A educação é nosso passaporte para o futuro, pois o 

amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. 

(PORQUANTO) (Malcom X) 

D) A educação não pode ser delegada somente à escola. 

Aluno é transitório. Filho é para sempre. 

(EXCLUSIVAMENTE) (Içami Tiba) 

E) Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 

ela tampouco a sociedade muda. (TODAVIA) (Paulo Freire) 

QUESTÃO 12_____________________________________ 

Palavras ou expressões de outras línguas são incorporadas 
ao nosso uso diário e usadas sem que sejam ou não 
aportuguesadas. 

Ex: show, shopping, delivery, charge, backup, pizza, on line, 
design. mezzanino, ballet, jeans, internet, tablet, etc. 

Palavras desse tipo são consideradas: 

A) Inovações linguísticas 
B) Anglicismos 
C) Neologismos 
D) Variações linguísticas 
E) Estrangeirismos 
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Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

QUESTÃO 13_____________________________________ 

Marque D – Denotação ou C – Conotação para cada 

enunciado a seguir, no tocante a esses dois aspectos da 

semântica. Em seguida, escolha a opção correta na ordem 

das respostas de I a VII. 

(   ) I – Significação objetiva da palavra ou texto, com 
sentido comum, delimitado. 

(   ) II - Linguagem usual, palavras usadas de modo 
automatizado, com significação restrita constante 
nos dicionários básicos. 

(   ) III – Palavra ou texto cujos sentidos extrapolam o 
sentido comum. 

(   ) IV – Linguagem rica e criativa, usada de modo 
criativo e curioso. 

(   ) V - Palavra ou texto que evoca outras realidades, 
de forma subjetiva. 

(   ) VI – Contempla o aspecto metafórico da 
linguagem, que permite relacionar coisas 
análogas ou semelhantes. 

(   ) VII – Linguagem estruturada em expressões 
comuns, com sentido único, literal. 

A) D, C, C, C, D, D, D 
B) D, D, C, C, C, C, D 
C) C, D, D, C, D, C, C 
D) D, D, C, D, D, C, D 
E) C, C, D, D, C, D, C 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

Identifique, observando-se os casos de concordância 
opcional (singular ou plural) como V (Verdadeiro-correta) ou 
F (Falso-errada) a concordância verbal de cada frase a 
seguir e, abaixo, assinale a alternativa correta que indica a 
sequência de 1 a 5. 

1. (   ) Um terço dos candidatos não compareceu/não 
compareceram às provas. 

2. (   ) Nem um nem outro optou/optaram pelo 
emprego na loja. 

3. (   ) Cada um dos alunos precisam prestar 
esclarecimentos ao Diretor. 

4. (   ) Cerca de 35% dos consumidores apresenta 
problemas de inadimplência. 

5. (   ) Somente 1% do eleitorado possuía curso 
superior nos anos 90 do século passado. 

A) V, V, F, F, V 
B) V, F, F, F, V 
C) F, V, V, F, F 
D) F, F, V, V, V 
E) V, F, V, V, F 

QUESTÃO 15_____________________________________ 

Indique entre os períodos a seguir a opção em que o sujeito 
e o objeto (direto e/ou indireto) estão erroneamente 
identificados: 

A) Vai para toda essa gente ruim do Governo nosso 
desprezo. 
Sujeito: Nosso desprezo 
Objeto indireto: Toda essa gente ruim 

B) Pode a Prefeitura, através da Defesa Civil, atender a 
todos os desabrigados. 
Sujeito: A prefeitura 
Objeto indireto: Todos os desabrigados 
C) Atrasou arriscadamente a bola ao goleiro o zagueiro do 
CSA. 
Sujeito: O zagueiro do CSA 
Objeto direto e indireto: A bola ao goleiro 
D) Convergem em alguns pontos de vista personagens e 
personalidades tão antagônicas quanto Trump e Merkel. 
Sujeito: Trump e Merkel 
Objeto direto: Alguns pontos de vista 
E) Por que a tão duras penas o juiz os condenou? 
Sujeito: juiz 
Objeto direto e indireto: os (pronome) /tão duras penas 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

Uma população de bactérias dobra a cada semana. 
Considerando que em 01/01/2019 a referida população era 
constituída por 150 bactérias, em dezenove de março do 
mesmo ano, tal população possuía: 

A) 307.200 bactérias 
B) 76.800 bactérias 
C) 153.600 bactérias 
D) 1.024 bactérias 
E) 1.650 bactérias 

QUESTÃO 17_____________________________________ 

Quatro amigas, Júlia, Luiza, Maria e Sabrina, irão fazer uma 
viagem de carro. Considerando que duas sentarão nos dois 
bancos da frente (passageiro e motorista) e as demais no 
banco de trás, e que Sabrina não tem habilitação para dirigir, 
de quantas maneiras distintas elas podem se acomodar no 
veículo? 

A) 24. 

B) 30. 

C) 6. 

D) 18. 

E) 48. 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

Um dado honesto com seis faces numeradas de 1 a 6 é 
lançado três vezes. A probabilidade de se obter três números 
iguais é: 

A) 1/2 

B) 1/36 

C) 1/216 

D) 1/120 

E) 37/60 
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QUESTÃO 19_____________________________________ 

Perguntados sobre sua cor e esporte de preferência, três 
irmãs apresentaram as seguintes respostas: azul, vermelho, 
verde, futebol, vôlei e tênis. Sabe-se que cada irmã indicou 
exatamente uma cor e um esporte, e que: 

I – A irmã cuja cor preferida é azul, não gosta de futebol. 
II – O esporte preferido de Fernanda não é tênis. 
III – A cor favorita de Marina é verde. 
IV – Vôlei é o esporte preferido de Lúcia. 

Assim, pode-se afirmar que: 

A) A cor preferida de Fernanda é vermelho 
B) Futebol é o esporte favorito de Marina 
C) Lúcia não gosta de vôlei 
D) O esporte preferido de Fernanda é vôlei 
E) A irmã cuja cor preferida é o vermelho não gosta de 
futebol 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Certo homem, traumatizado com o mercado financeiro, 
guarda seu dinheiro em um cofre em sua casa. 
Considerando que em 30/09/2019 ele tinha guardado 
R$7.200,00 e que no primeiro dia de cada mês ele guarda 
R$180,00, quanto ele terá no dia 31/12/2023? 

A) R$16.200,00. 

B) R$16.380,00. 

C) R$14.400,00. 

D) R$ 7.380,00. 

E) R$15.840,00. 

QUESTÃO 21_____________________________________ 

O professor Mente Brilhante ao fazer a média aritmética de 
11 números verificou que era igual a 36. Em seguida ele tirou 
um dos números e verificou agora que nova média passou a 
ser 30. 

O número que foi retirado é igual a: 

A) 94 

B) 96 

C) 95 

D) 97 

E) 98 

QUESTÃO 22_____________________________________ 

Em uma loja de roupas e calçados sabe-se que um par de 
tênis, duas bermudas e três camisetas custam juntos R$ 
150,00.  Por outro lado, dois pares de tênis, cinco bermudas 
e 8 camisetas custam juntos R$ 385,00.   

Nessas condições o valor a ser pago por um par de tênis, 
uma bermuda e uma camiseta é igual a: 

A) R$ 70,00 
B) R$ 60,00 

C) R$ 55,00 
D) R$ 65,00 
E) R$ 50,00 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Uma empresa A possui duas confeitarias Doce Sabor e Mais 
Que Sabor. Elas fabricam três tipos de bolo: B1, B2 e B3, os 

quais são feitos de farinha, açúcar, leite, manteiga e ovos. 
Em cada semana, as vendas dessas duas confeitarias são 
estimadas de acordo com a matriz M de venda semanal 
abaixo: 

CONFEITARIA B1 B2 B3 

Doce Sabor 
30 

unidades 
30 

unidades 
25 

unidades 

Mais Que 
Sabor 

20 
unidades 

20 
unidades 

40 
unidades 

Para a fabricação desses bolos, o material utilizado é dado 
pela seguinte matriz N: 

Bolo Farinha Açúcar Leite Manteiga Ovos 

B1 500g 200g 500ml 150g 4 

B2 400g 100g 300ml 250g 5 

B3 450g 150g 600ml 100g 6 

Afim de atender a demanda de bolos, a empresa que saber a 
quantidade de cada uma das cinco matérias-primas que 
deve destinar às suas duas confeitarias. Nessas condições a 
quantidade de leite destinado a confeitaria Mais Que Sabor 
em litros é igual a: 

A) 40l 

B) 30l 

C) 50l 

D) 60l 

E) 70l 

QUESTÃO 24_____________________________________ 

Admitindo como verdadeiras as seguintes premissas: 

I – O professor não erra. 
II – Lucas é distraído. 
III – Quem é distraído erra. 

Analisando as premissas acima, a alternativa correta é: 

A) Todo professor é distraído 
B) Lucas não é professor 
C) Lucas não erra 
D) Quem erra é distraído 
E) Lucas é professor 
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QUESTÃO 25_____________________________________ 

Rosa e Manoel brincam de formar números com três 
algarismos. Manoel desafia Rosa com o seguinte problema: 
Rosa quantos são os inteiros positivos de três algarismos 
nos quais figuram o algarismo 5? Após um tempo fazendo os 
cálculos Maria responde: – Já sei Manoel! 

Baseado na resposta de Rosa, o número de inteiros 
positivos de três algarismos que figuram o algarismo 5 é 
igual a: 

A) 252 

B) 171 

C) 333 

D) 352 

E) 271 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

Paciente, 65 anos de idade, sexo masculino, chega à 
Unidade Básica de Saúde queixando-se de dispneia aos 
esforços há 2 anos, que vem piorando nos últimos meses, 
associada à tosse crônica comumente acompanhada de 
expectoração. Relata que é tabagista desde os 10 anos de 
idade e que nos últimos trinta anos está fumando 2 maços 
por dia; Hipertenso, em uso de hidroclorotiazida 25mg 1 vez 
ao dia. Nega diabetes. Diz que já tentou algumas vezes 
abandonar o uso do tabaco, porém não teve êxito. Ao exame 
físico, encontra-se emagrecido, com tórax em tonel e 
murmúrio vesicular diminuído, sem ruídos adventícios. 

De acordo com a principal hipótese diagnóstica, quais os 
critérios de instituição de oxigenoterapia domiciliar para esse 
paciente? 

A) PaO2 ≤ a 55mmHg ou Saturação de O2 ≤ 88% em 
repouso. 
B) VEF1/CVF < 70% ou pCO2 > 45 mmHg. 
C) VEF1 < 50% ou FEF(25-75%)/CVF > 1,5. 
D) PaO2 de 58 mmHg na presença de hematócrito ≥ 45%. 
E) VEF1/CVF < 70% na presença de cor pulmonale. 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

Paciente, 15 anos de idade, sexo masculino, chega à 
Unidade Básica de Saúde com queixa de dispneia 
intermitente há 5 anos associada à dor torácica e tosse sem 
expectoração. Tem diagnóstico prévio de asma e no último 
mês necessitou usar sua medicação de resgate mais de 2 
vezes por semana. Nega outras comorbidades e uso de 
medicações. Ao exame físico encontra-se eupneico, com 
murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios. 

Qual deve ser a melhor conduta nesse momento? 

A) Broncodilatador de longa ação como tratamento de 
manutenção. 
B) Corticoide inalatório em dose baixa como tratamento de 
manutenção. 
C) Corticoide inalatório em dose baixa e broncodilatador de 
longa ação como tratamento de manutenção. 

D) Corticoide oral como tratamento de manutenção. 
E) Manter terapia de resgate e orientar medidas de controle 
ambientais. 

QUESTÃO 28_____________________________________ 

Sobre o diagnóstico de pacientes com asma, julgue cada 
item a seguir com verdadeiro (V) ou falso (F). 

1. (    ) A relação VEF1/CVF na espirometria encontra-se 
geralmente menor que 0,7, indicando um padrão obstrutivo. 
2. (    ) Para diagnóstico, deve haver aumento do VEF1 > 
12% e > 200ml em relação ao basal após prova 
broncodilatadora. 
3. (    ) Espirometria sem alterações após prova 
broncodilatadora exclui o diagnóstico de asma. 
4. (    ) No Teste de Provocação Brônquica, queda do VEF1 
≥ 20% do basal após inalação de metacolina confirma o 
diagnóstico. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – F – F – V 
B) V – V – F – F 
C) F – V – F – V 
D) V – V – V – F 
E) V – V – F – V 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

O sarampo é uma doença infecciosa grave que pode ser 
prevenida por vacinação. Os critérios de indicação da vacina 
são revisados periodicamente pelo Ministério da Saúde e 
levam em conta: características clínicas da doença, idade, 
ter adoecido por sarampo durante a vida, ocorrência de 
surtos, além de outros aspectos epidemiológicos. 

De acordo com o calendário vacinal atual do Ministério da 
Saúde, assinale a alternativa correta quanto à vacinação 
contra o sarampo. 

A) Paciente, 28 anos de idade, que não tomou nenhuma 
dose, deve receber apenas uma dose da vacina 
B) Paciente, 45 anos de idade, que não tomou nenhuma 
dose, deve receber duas doses da vacina 
C) Crianças recebem a primeira dose da vacina aos 15 
meses e a segunda dose aos 4 anos de idade 
D) Paciente, 35 anos de idade, que não tomou nenhuma 
dose, deve receber apenas uma dose da vacina 
E) Paciente, 25 anos de idade, gestante, que não tomou 
nenhuma dose, deve receber a vacina no primeiro trimestre 
da gestação 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

De acordo com a Portaria de Consolidação Nº 4, de 28 de 
setembro de 2017, do Ministério da Saúde (PRC n° 4, de 28 
de setembro de 2017, Anexo 1 do Anexo V), quais doenças, 
agravos e eventos em saúde pública, dos listados abaixo, 
devem ser notificados compulsoriamente em até 7 dias? 

A) Rubéola, Dengue e Esquistossomose. 
B) Febre de Chikungunya, Hanseníase e Coqueluche. 
C) Toxoplasmose gestacional, Leishmaniose Visceral e 
Acidente por animal peçonhento. 
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D) Hepatites Virais, Sífilis Congênita e Tuberculose. 
E) Leptospirose, Violência sexual e Sífilis Adquirida. 

QUESTÃO 31_____________________________________ 

Criança, 1 ano e 6 meses de idade, chega à Unidade Básica 
de Saúde para consulta de puericultura. Ao exame físico 
nota-se amolecimento da calota craniana, principalmente nas 
regiões parietal e occipital, alargamento de punhos e 
tornozelos, discreto genu varum, além de retardo no 
desenvolvimento neuropsicomotor e no crescimento. 

Assinale a alternativa que melhor justifica as alterações 
encontradas. 

A) Deficiência de Vitamina D 
B) Deficiência de Vitamina C 
C) Deficiência de Vitamina B12 
D) Deficiência de Vitamina B3 
E) Deficiência de Vitamina B1 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

Criança, 3 anos de idade, sexo feminino, vem à consulta de 
puericultura apresentando déficit de peso e estatura, atrofia 
muscular, emagrecimento acentuado com pobreza de tecido 
celular subcutâneo e pele enrugada, principalmente em 
nádegas e coxas. Nota-se o desaparecimento da bola 
gordurosa de Bichat e desidratação. Não há edema, nem 
lesões cutâneas. 

Considerando a principal hipótese diagnóstica e o manejo 
clínico, marque a alternativa correta.  

A) Trata-se de desnutrição energético-proteica do tipo 
Kwashiorkor, devendo-se internar a paciente, identificar e 
tratar as condições ameaçadoras da vida, como 
hipoglicemia, hipotermia, distúrbios hidroeletrolíticos e 
acidobásicos, desidratação e infecção 
B) Trata-se de desnutrição energético-proteica do tipo 
Marasmo. O tratamento da desidratação nesses pacientes 
deve ser realizado por via oral, sempre que possível, com 
solução de reidratação oral (SRO) com menor quantidade de 
sódio e maior de potássio que a SRO padrão da 
Organização Mundial da Saúde 
C) Trata-se de desnutrição energético-proteica do tipo 
Marasmo com indicação de internação e início de dieta na 
fase de estabilização preferencialmente pela via oral, com 
reposição associada de micronutrientes, tais como ferro, 
vitamina A, ácido fólico, zinco e cobre 
D) Trata-se de desnutrição energético-proteica do tipo 
Kwashiorkor. Deve-se internar a paciente e instituir esquema 
antimicrobiano, não devendo esperar sinais clínicos de 
infecção, visto que esses pacientes não manifestam quadro 
clínico exuberante 
E) Trata-se de desnutrição energético-proteica do tipo 
Marasmo com indicação de internação e início de dieta 
hiperproteica e hipercalórica imediatamente na fase de 
estabilização, com o objetivo de realizar a recuperação 
nutricional e atingir um alto ganho de peso diário 

 

 

QUESTÃO 33_____________________________________ 

Sobre o tratamento farmacológico dos pacientes com 
Diabetes Mellitus tipo 2, assinale a alternativa correta. 

A) As sulfonilureias aumentam a liberação de insulina, 
provocam aumento do peso corpóreo e ajudam na 
prevenção de hipoglicemia 
B) As glitazonas diminuem a resistência à insulina e são 
benéficas no tratamento de insuficiência cardíaca grave, pois 
diminuem a retenção de sódio e água 
C) As biguanidas diminuem a resistência à insulina, 
apresentam benefício na função cardiovascular, porém 
aumentam risco de acidose láctica 
D) Os inibidores do transportador SGLT 2 diminuem a 
reabsorção tubular renal de glicose, reduzem o peso 
corpóreo, porém devem ser evitados em pacientes com 
insuficiência cardíaca 
E) Os inibidores da alfa-glicosidase são úteis na redução da 
glicemia de jejum e da relação LDL/HDL-colesterol, porém 
aumentam a glicemia pós-prandial 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

Sobre a terapia medicamentosa da obesidade, julgue cada 
item a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F). 

1. (  ) A Sibutramina é um inibidor da receptação de 
serotonina e noradrenalina no sistema nervoso central. Não 
se deve utilizá-la em pacientes com doença cardíaca, pois 
há aumento do risco cardiovascular. 
2. (  ) O Orlistate é um potente inibidor das lipases 
pancreáticas, enzimas que catalisam a quebra dos 
triglicérides em ácidos graxos livres. Deve-se avaliar a 
presença de hipovitaminose como efeito adverso dessa 
droga. 
3. (  ) A Liraglutida é um análogo do GLP-1 que em doses 
elevadas exerce o efeito adicional de bloquear a liberação de 
neuropeptídeo Y nos centros hipotalâmicos, favorecendo a 
perda de peso. 
4. (  ) A Lorcaserina é um agonista serotoninérgico 
específico para os receptores tipo 2C, causando supressão 
do apetite por ação em núcleos hipotalâmicos. É 
contraindicada na gestação. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – V – F – V 
B) V – V – V – F 
C) F – V – V – V 
D) F – F – F – F 
E) V – V – V – V 

QUESTÃO 35_____________________________________ 

Paciente, 5 anos de idade, chega à Unidade Básica de 
Saúde apresentando queixa de otalgia à direita há cerca de 
12 horas, associada a febre baixa, astenia, inapetência e 
hipoacusia flutuante. Há uma semana vem apresentando 
coriza nasal e tosse. Ao exame físico encontra-se corado, 
hidratado, com ausculta cardíaca e pulmonar sem 
alterações. Na otoscopia nota-se abaulamento e hiperemia 
de membrana timpânica à direita. 
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Considerando a principal hipótese diagnóstica, assinale a 
alternativa que apresenta a melhor conduta.  

A) Trata-se de indicação de início obrigatório de antibióticos, 
com amoxicilina como droga de escolha  
B) Trata-se de indicação de início obrigatório de antibióticos, 
com amoxicilina-clavulanato como droga de escolha 
C) Deve-se encaminhar paciente para inserção de tubo de 
timpanostomia 
D) Deve-se internar esse paciente, pois há risco de 
desenvolvimento de mastoidite aguda 
E) Deve-se prescrever analgésicos/antitérmicos e solicitar 
retorno em 48 horas para reavaliação 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

Sobre os mecanismos de ação e efeitos adversos das 
drogas anti-hipertensivas, julgue cada item a seguir como 
verdadeiro (V) ou falso (F). 

1. (  ) O efeito adverso mais comum dos diuréticos tiazídicos 
é a hipercalemia, o que aumenta o risco de morte cardíaca 
por arritmias, como a fibrilação ventricular. 
2. (  )  A hiperuricemia é uma complicação do uso de 
diuréticos em geral, que ocorre devido a maior reabsorção 
renal de ácido úrico. 
3. (  ) O losartana possui efeito uricosúrico, reduzindo a 
uricemia. Representa uma boa escolha de anti-hipertensivo 
para pacientes com história de gota. 
4. (  ) Os beta-bloqueadores, especialmente os não 
seletivos, são indicados na vigência de intoxicação pela 
cocaína, pois causam bloqueio dos receptores beta2-
adrenérgicos dos vasos sanguíneos. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F – V – F – F 
B) F – V – V – F 
C) V – V – V – F 
D) F – F – V – F 
E) F – V – V – V 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

Considere as afirmativas a seguir referentes às Normas 
Operacionais Básicas e da Assistência à Saúde do Sistema 
Único de Saúde. 

I. A Norma Operacional Básica 1/93 propõe o 
gerenciamento do processo de descentralização no SUS, 
que tem como eixo a prática do planejamento integrado em 
cada esfera de governo e como foros de negociação e 
deliberação as Comissões Intergestores e os Conselhos de 
Saúde. 
II. A Norma Operacional Básica 1/96 busca a plena 
responsabilidade do poder público municipal. Assim, esse 
poder se responsabiliza como também pode ser 
responsabilizado, ainda que não isoladamente. Os poderes 
públicos estadual e federal são sempre corresponsáveis, na 
respectiva competência ou na ausência da função municipal. 
III.  A Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2001 
busca estabelecer o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de 
busca de maior equidade. 

Está(ão) correta(s):  

A) I e II, apenas 
B) I e III, apenas 
C) I, II e III 
D) II e III, apenas 
E) II, apenas 

QUESTÃO 38_____________________________________ 

A sífilis é uma infecção de caráter sistêmico, causada pelo 
Treponema pallidum, exclusiva do ser humano, e que, 
quando não tratada precocemente, pode evoluir para uma 
enfermidade crônica com sequelas irreversíveis em longo 
prazo. Nesse sentido, novas políticas têm sido adotadas com 
o objetivo de ampliar o diagnóstico e introduzir novas 
metodologias e fluxos que permitam o diagnóstico precoce 
dessa doença, possibilitando o tratamento oportuno da 
doença, o qual é eficaz e está disponível no Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Sobre o manejo clínico e diagnóstico da sífilis, marque a 
alternativa correta. 

A) O VDRL é o primeiro teste a apresentar resultado 
reagente após a infecção pelo Treponema pallidum, sendo 
considerado um teste com boa especificidade, pois nele 
ocorre a absorção ou bloqueio de anticorpos não específicos 
que eventualmente estão presentes no soro 
B) Os testes rápidos para sífilis são considerados testes não 
treponêmicos, nos quais a execução, leitura e interpretação 
do resultado ocorrem em, no máximo, trinta minutos. São 
testes pouco específicos, porém com alta sensibilidade para 
diagnóstico 
C) Para o seguimento do paciente, os testes treponêmicos 
devem ser realizados mensalmente nas gestantes, e, na 
população geral, a cada dois meses no primeiro ano de 
acompanhamento do paciente e a cada três meses no 
segundo ano. A persistência de resultados reagentes com 
títulos baixos durante um ano após o tratamento indica 
sucesso do tratamento 
D) É indicação de sucesso de tratamento a ocorrência de 
diminuição dos títulos em torno de duas diluições em dois 
meses, e três diluições em quatro meses após a conclusão 
do tratamento, sendo os testes treponêmicos os mais 
indicados para o monitoramento da resposta ao tratamento 
E) O VDRL (do inglês Venereal Disease Research 
Laboratory) é um tipo de teste não treponêmico que utiliza a 

metodologia de floculação, onde são detectados anticorpos 
IgM e IgG contra o material lipídico liberado pelas células 
danificadas em decorrência da sífilis, podendo estar positivo 
em outros agravos que também levam à destruição celular 

QUESTÃO 39_____________________________________ 

Sobre a conduta em caso de possível exposição ao Vírus da 
Raiva Humana, julgue cada item a seguir como verdadeiro 
(V) ou falso (F). 

1. (  ) O contato indireto, como a manipulação de utensílios 
potencialmente contaminados, a lambedura da pele íntegra e 
acidentes com agulhas durante aplicação de vacina animal 
não são considerados acidentes de risco e não exigem 
esquema profilático da raiva. 
2. (  ) Os acidentes causados pelos animais ratazana de 
esgoto (Rattus norvegicus), rato de telhado (Rattus rattus), 
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camundongo (Mus musculus) e coelho (Oryetolagus 
cuniculus) são considerados de baixo risco para a 
transmissão da raiva e, por isso, não é necessário indicar 
esquema profilático da doença. 
3. (  ) Ferimentos que ocorrem em regiões próximas ao 
sistema nervoso central (cabeça, face ou pescoço) ou em 
locais muito inervados (mãos, polpas digitais e planta dos 
pés), assim como a lambedura de mucosas, são 
considerados graves, pois facilitam a exposição do 
organismo ao vírus. 
4. (  )  Se o animal estiver sadio no momento do acidente, é 
importante que ele seja mantido em observação por 10 dias. 
Se em todo esse período permanecer vivo e saudável, não 
há riscos de transmissão do vírus. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – V – V – V 
B) V – F – V – V 
C) V – F – V – F 
D) F – V – V – V 
E) F – F – V – V 

QUESTÃO 40_____________________________________ 

Sobre as manifestações clínicas da caxumba, marque a 
alternativa correta. 

A) Pode haver dificuldade de abrir a boca (dsfagia), rigidez 
de nuca, rigidez paravertebral (pode causar opistótono), 
hipertonia da musculatura torácica, de músculos abdominais 
e de membros inferiores 
B) Está associada à síndrome de Reye, que ocorre 
especialmente em crianças e adolescentes que fazem uso 
do ácido acetilsalicílico (AAS) durante a fase aguda 
C) Pode evoluir com paralisia flácida motora descendente, 
associada a comprometimento autonômico disseminado, 
começando no território dos nervos cranianos e evoluindo no 
sentido descendente 
D) A pancreatite pode ocorrer em 20% dos casos e constitui, 
às vezes, a única manifestação da enfermidade, ou se 
associa à parotidite, aparecendo antes ou após aquela e 
manifestando-se por dor epigástrica, febre, náuseas e 
vômitos 
E) Pode evoluir com miocardite, decorrida da ação direta da 
toxina no miocárdio ou, ainda, da intoxicação do sistema de 
condução cardíaco 
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ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 

eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso 

no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova. 

EDITAL Nº 01/2019 – Município de Pilar 
 

8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar, 

juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br 

e www.copeve.ufal.br, na data provável de 29/10/2019, a partir das 21h00. 
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