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ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:
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CADERNO DE PROVAS
MÉDICO (ESF)
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.

expressamente permitidos, gravador, receptor e/ ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;

 A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe

 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma)
hora.
 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos
específicos e questões de informática.
 Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
 Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente
identificado no Caderno de Prova.
 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta.
 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:

de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) Fazer anotação de informações relativas às suas

respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o

Cartão-Respostas;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender

ao procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho

celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja
desligado.
 Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.

 Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.

 O candidato somente poderá se retirar do local de prova
a partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora
após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 120 minutos de provas, ou seja, 02(duas) horas,
o candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.

 CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque,
não amasse, não dobre, não suje, pois ele é
insubstituível.

 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

 Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala,
simultaneamente.

 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;

 Da análise de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.

c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou

ilegais para a sua realização;
d) Utilizar-se

de

régua de cálculo, livros,
calculadoras
e/ou
equipamento
similar,
dicionário, notas e/ou impressos que não forem

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc
e da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Assinale a opção em que a regência verbal está
de acordo com a norma culta da língua
portuguesa:
a) Todos aspiravam o cargo com maior salário.
b) O candidato esqueceu dos documentos.
c) Preferia mais estar em uma sala confortável do
que nesta.
d) Todos obedeceram ao edital deste concurso.
QUESTÃO 02
Dentre as frases a seguir, em quais a vírgula foi
empregada corretamente?
I. Viajou no feriado, foi à praia com os novos
amigos.
II. A prefeitura ressaltou, a chamada dos
concursados imediatamente.
III. Os candidatos chegaram cedo, e a sala
estava fechada.
IV. Muitas vezes, o candidato encontra-se
nervoso.
a) II e IV.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e III.
QUESTÃO 03
Analise as palavras nas frases quanto às
recomendações da norma culta sobre
acentuação gráfica.
I.
II.

III.

IV.

a)
b)
c)
d)

Após ler o edital, adquiri uma apostila com
os conteudos da prova.
Os candidatos mantêm postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
O candidato mantém postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
Referente à prova, ninguém poderá lê-la
antes da hora.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas:
I, II e III.
II, III e IV.
I, III e IV.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 04
Assinale a opção em que todas as palavras
estão grafadas de acordo com as normas
ortográficas da língua portuguesa.
a) Paralizia, através, talvez, altivez.
b) Previlégio, japonesa, estágio, presságio.
c) Mexer, hesitar, descanço, atrazo.
d) Exceção, gesto, jeito, extinção.
QUESTÃO 05
Assinale a opção que preenche corretamente
as lacunas nas frases a seguir.
I. As candidatas estavam .............................
nervosas durante a prova.
II. .......................... muitos anos que não há
concurso público para minha função.
III. ........................... poucos candidatos para
aquela vaga de advogado.
IV.
Levarei
a
ata
de
presença
..................................... às provas.
a)
b)
c)
d)

Meias – Faz – Havia – anexas.
Meio – Fazem – Haviam – anexa.
Meio – Faz – Havia – anexa.
Meias – Faz – Haviam – anexas.
MATEMÁTICA

QUESTÃO 06
Um digital influencer postou um vídeo sobre
sua rotina de alimentação e malhação diária em
uma de suas redes sociais. O número de
visualizações desse vídeo, depois de ser
postado, foi monitorado mensalmente e é
representado pela tabela a seguir:
Tempo (meses) Número de visualizações
0
75
1
525
2
3.675
3
25.725
Sendo V(t) o número de visualizações depois
de t meses, qual modelo representa o número
de visualizações, em função do tempo, nos três
primeiros meses após a postagem do vídeo?
a) 𝑉(𝑡) = 75 + 450𝑡
b) 𝑉(𝑡) = 75 + (450)𝑡
c) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (7)𝑡
d) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (5)𝑡
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QUESTÃO 07
Com relação ao círculo trigonométrico, analise
as afirmações a seguir:
I. O ângulo 𝜽 = 𝟓𝝅⁄𝟏𝟐 radianos, ao ser
convertido para graus, torna-se 𝜽 = 𝟕𝟓°.
II. Os valores de 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟖𝟎°) e 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟖𝟎°) são,
respectivamente, -1 e 0.
III. Se 𝒔𝒆𝒏(𝜶) = 𝟏⁄𝟐 e 𝐜𝐨𝐬(𝜶) = √𝟑⁄𝟐, então
𝒕𝒈(𝜶) = √𝟑⁄𝟑.
É correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 08
Os números complexos ou imaginários
surgiram após tentativas de resolução de
equações de segundo e terceiro graus em que
os matemáticos se deparavam com a raiz
quadrada de números negativos, que não
podem ser expressas no conjunto dos
números reais. Sendo assim, passou-se a
denotar essas raízes usando a letra “i”, em que
𝒊 = √−𝟏. No contexto dos números complexos
é correto afirmar que:
a) 𝑖 16 = 1.
b) √−36 = 36𝑖.
c) No número complexo 𝑧 = 14 + 3𝑖, a parte real
é 3 e a parte imaginária é 14.
d) O número 𝑧 = −4 − 3𝑖 é um número
imaginário puro.
QUESTÃO 09
A tabela a seguir apresenta os dados da idade
mediana da população brasileira entre os anos
1980 e 2015, sendo que os dados a partir de
2020 são projetados.
Ano Idade mediana Ano Idade mediana
1980
20,2
2015
31,2
1985
21,2
2020
33,5
1990
22,4
2025
35,8
1995
23,9
2030
37,9
2000
25,3
2035
39,9
2008
27,9
2040
42,0
2010
28,8
2045
44,2
Os mesmos dados da tabela
representados no gráfico a seguir:

estão

Com base nos dados apresentados na tabela e
no gráfico pode-se afirmar que
a) A idade mediana da população brasileira está
aumentando a cada ano, apresentando
pequenos intervalos de decrescimentos entre
os anos 1980 e 2015.
b) Considerando que o crescimento da idade
mediana da população entre os anos 2000 e
2008 foi linear, então a idade mediana da
população brasileira em 2005 era de 26,1
anos.
c) Considerando que a taxa de variação da idade
mediana da população entre 2040 e 2045 se
mantenha constante, então a idade mediana
da população brasileira em 2050 será de 46,6
anos.
d) A taxa média de variação da idade mediana da
população brasileira entre 1980 e 1985 foi de
0,2 ano por ano.
QUESTÃO 10
Júnior e João estão pagando a conta após
fazerem um lanche em uma lanchonete. Júnior
comeu um pastel e tomou um suco de laranja,
sendo que o valor total de sua conta foi de R$
5,40. João comeu dois pastéis e tomou um
suco de laranja, e o valor total de sua conta foi
de R$ 8,20. Qual é o valor de cada pastel nessa
lanchonete?
a) R$ 2,60.
b) R$ 2,70.
c) R$ 2,80.
d) R$ 2,90.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, cabe à câmara, com a sanção
do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do município e, especialmente:
a) Autorizar a alienação de bens imóveis.
b) Fixar os subsídios e a verba de representação
do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores.
c) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na
forma regimental.
d) Conceder licença aos vereadores, por motivo
de saúde, para tratar de interesse particular, ou
missão temporária.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem
Bonita,
ao
prefeito
compete,
privativamente:
a) Exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da
administração municipal na área de sua
competência.
b) Expedir instruções para execução de leis,
regulamentos e decretos.
c) Decretar desapropriação e instituir servidões
administrativas.
d) Autorizar a constituição de consórcio com
outros municípios.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os servidores da prefeitura
municipal de Vargem Bonita, é cargo em
comissão e as funções executivas de
confiança:
a) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
b) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
obrigatoriamente, por servidores ocupantes de
cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
c) Conjunto de funções e responsabilidades,
criado por lei, com denominação e
vencimentos pagos pelos cofres públicos e
acessível a todo brasileiro.
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d) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município, estado ou União.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, é
correto afirmar:
a) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos sem prejuízo da
remuneração.
b) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos e sem
remuneração.
c) A cada dois anos de exercício, o servidor faz
jus a uma licença remunerada como prêmio
por assiduidade às suas funções pelo período
de três meses consecutivos.
d) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço por 30 dias
consecutivos em razão de seu casamento.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, sobre
provimento dos cargos públicos é correto
afirmar:
a) Admissão é o ato decorrente da contratação
de servidor municipal, em caráter permanente,
para funções de excepcional interesse do
Município.
b) Reintegração é o reingresso no serviço público
de funcionário demitido ou exonerado, sem
ressarcimento de prejuízos.
c) Readmissão é a reinvestidura do servidor no
cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua exoneração, por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.
d) A nomeação é feita em caráter efetivo, quando
decorrente de concurso público, e em
comissão, para cargos declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.
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ESPECÍFICAS
QUESTÃO 16
“Apesar de todas as pessoas possuírem direito
aos serviços, as pessoas não são iguais e, por
isso, têm necessidades distintas.” Essa frase
refere-se a qual princípio do SUS (Sistema
Único de Saúde)?
a) Universalidade.
b) Equidade.
c) Integralidade.
d) Descentralização.
QUESTÃO 17
Sobre o sarampo, não é correto afirmar:
a) É uma doença bacteriana aguda.
b) É uma doença grave, principalmente em
crianças menores de cinco anos, desnutridas
e imunodeprimidas.
c) A transmissão do vírus ocorre a partir de
gotículas de pessoas doentes ao espirrar,
tossir, falar ou respirar próximo de pessoas
sem imunidade contra a doença.
d) A pessoa que apresentar esquema vacinal
completo, de acordo com a faixa etária, não
deve ser revacinada.
QUESTÃO 18
No Brasil, a hipertensão arterial (HA) atinge
32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais
de 60% dos idosos, contribuindo direta ou
indiretamente para 50% das mortes por doença
cardiovascular. Sobre a hipertensão arterial,
analise as afirmações a seguir:
I. Frequentemente se associa a distúrbios
metabólicos, alterações funcionais e/ou
estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada
pela presença de outros fatores de risco
(FR),
como
dislipidemia,
obesidade
abdominal, intolerância à glicose e
diabetes mellitus.
II. Há uma associaçao
̃ direta e linear entre
envelhecimento e prevalência de HA.
III. Para verificar a pressão arterial, o paciente
deve estar sentado, com as pernas
descruzadas, pés apoiados no chão, dorso
recostado na cadeira e relaxado.
Está correto o que se afirma em:
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) I, II e III.

QUESTÃO 19
Sobre o tratamento medicamentoso da
hipertensão arterial, é incorreto afirmar:
a) Deve-se dar preferência aos DIU tiazid
́ icos ou
similares (clortalidona, hidroclorotiazida e
indapamida) em doses baixas, pois são mais
suaves e têm maior tempo de ação,
reservando-se os DIU de alça (furosemida e
bumetanida) aos casos de insuficiência renal
(creatinina > 2,0 mg/dl ou RFG calculado < 30
ml/min/1,73m2) e situações de edema (IC ou
insuficiência renal).
b) Os
não
di-idropiridínicos,
como
as
fenilalquilaminas
(verapamil)
e
as
benzotiazepinas (diltiazem), têm menor efeito
vasodilatador e podem ser bradicardizantes e
antiarrit́ micos, o que restringe seu uso a
alguns casos específicos.
c) O edema maleolar costuma ser o efeito
colateral mais registrado no uso dos
betabloqueadores.
d) Os inibidores diretos da renina têm seu uso
contraindicado na gravidez.
QUESTÃO 20
O rastreamento consiste em um conjunto de
procedimentos cujo objetivo é diagnosticar o
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ou a condição de
pré-diabetes em indivíduos assintomáticos.
Essa atividade tem grande importância para a
saúde pública, pois está diretamente ligada à
possibilidade de diagnóstico e tratamento
precoces,
minimizando
os
riscos
de
desenvolvimento
de
complicações,
principalmente
microvasculares.
São
indicações para rastreamento de DM2 em
indivíduos assintomáticos:
I. História familiar de DM.
II. Mulheres com diagnóstico prévio de
diabetes mellitus gestacional.
III. HDL-c (colesterol da lipoproteina de alta
densidade) < 35 mg/dL e/ou triglicérides >
250 mg/dL.
IV. Hipertensão arterial.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 21
A escolha de um antidiabético oral baseia-se
nos seguintes aspectos: mecanismos de
resistência à insulina (RI), falência progressiva
da célula β, múltiplos transtornos metabólicos
(disglicemia,
dislipidemia
e
inflamação
vascular)
e
repercussões
micro
e
macrovasculares que acompanham a história
natural do DM2. Sobre essas medicações,
assinale a alternativa incorreta.
a) A glibenclamida é contraindicada no caso de
portadores de insuficiência renal.
b) Os agentes que não aumentam a secreção de
insulina, quando usados em monoterapia,
associam-se a um menor risco de
hipoglicemia, portanto podem ser utilizados
desde o início da doença.
c) Os eventos adversos mais comuns dos
agentes que aumentam a secreção de insulina
são ganho de peso e maior frequência de
hipoglicemia.
d) A escolha do agente antidiabético deve levar
em consideração: estado geral, peso e idade
do paciente; comorbidades, valores das
glicemias de jejum e pós-prandial, risco de
hipoglicemia; possíveis interações com outros
medicamentos,
reações
adversas
e
contraindicações.
QUESTÃO 22
Apesar da redução importante da mortalidade
infantil no Brasil nas últimas décadas, os
indicadores de óbitos neonatais apresentaram
uma velocidade de queda aquém do desejado.
Um número expressivo de mortes ainda faz
parte da realidade social e sanitária do nosso
país. Tais mortes ainda ocorrem por causas
evitáveis, principalmente no que diz respeito às
ações dos serviços de saúde e, entre elas, a
atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
Sobre o pré-natal, não é correto afirmar:
a) Devem-se
prescrever
medicamentos
padronizados para o programa de pré-natal
(sulfato ferroso e ácido fólico).
b) Cardiopatias e suspeita de pré-eclâmpsia não
têm indicação de encaminhamento ao prénatal de alto risco.
c) O total de consultas deverá ser de, no mínimo,
seis, com acompanhamento intercalado entre
médico e enfermeiro, devendo ser mensais até
a 28ª semana.
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d) Na primeira consulta deve-se solicitar exame
de grupo sanguíneo e fator Rh.
QUESTÃO 23
Sobre o atendimento médico à gestante,
analise as afirmações a seguir:
I. A palpação obstétrica deve ser realizada
antes da medida da altura uterina. Ela deve
iniciar-se pela delimitação do fundo uterino,
bem como de todo o contorno da superfície
uterina.
PORQUE
II. Esse procedimento reduz o risco de erro da
medida da altura uterina.
Sobre as afirmações I e II, assinale a alternativa
correta:
a) A afirmação I está incorreta, e a II justifica a I.
b) A afirmação I está correta, e a II não justifica a
I.
c) A afirmação I está correta, e a II justifica a I.
d) Nenhuma das afirmações está correta.
QUESTÃO 24
A formação da placa aterosclerótica inicia-se
com a agressão ao endotélio vascular por
diversos fatores de risco, como dislipidemia,
hipertensão arterial ou tabagismo. Sobre as
dislipidemias, é correto afirmar:
a) Para indivíduos de alto e muito alto risco
cardiovascular, sempre que possível e
tolerado, deve-se dar preferência para o uso
de estatina de alta intensidade ou ezetimiba
associada à estatina (sinvastatina 40 mg ou
outra estatina com potência pelo menos
equivalente).
b) Para indivíduos de baixo risco cardiovascular,
a meta de LDL-c deve ser < 70 mg/dL e o não
HDL-c < 160 mg/Dl.
c) Na hipercolesterolemia isolada, não se
recomenda o uso de estatinas.
d) Ao aumentar em 100% a dose de qualquer
uma das estatinas, a redução média adicional
do LDL-c é de 50 a 100%.
QUESTÃO 25
A terapia hipolipemiante deve ser iniciada após
pelo menos seis meses de intensiva
modificação de estilo de vida, e a estatina é o
medicamento mais frequentemente utilizado.
Sobre o uso das estatinas, é incorreto afirmar:
a) As estatinas de alta potência, como a
atorvastatina (40 a 80 mg) e a rosuvastatina

– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 01/2019 – PREFEITURA DE VARGEM BONITA - SC

(20 a 40 mg), são a opção de escolha para se
obter redução de LDL-c ≥ a 50% a partir dos
níveis basais, sendo difícil alcançar tal meta
com o uso isolado da sinvastatina.
b) Em pacientes intolerantes a doses elevadas
de estatinas, deve-se considerar reduzir a
dose de estatina ou tentar outra estatina em
combinação com outros hipolipemiantes,
como ezetimiba, niacina ou colestiramina.
c) Fibratos estão indicados para todos os
pacientes com dislipidemia.
d) Inibidores de PCSK-9 podem ser considerados
em
associação
a
outros
agentes
hipolipemiantes ou, de forma isolada, nos
intolerantes às estatinas, quando não forem
atingidas as metas preconizadas para o risco
cardiovascular.
QUESTÃO 26
Doenças respiratórias crônicas (DRC) são
doenças crônicas tanto das vias aéreas
superiores quanto das inferiores. A asma, a
rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) são as DRC mais comuns.
Sobre os sintomas de DRC, é correto afirmar:
a) Define-se como tosse persistente a presença
desse sintoma por, pelo menos, duas
semanas.
b) A expectoração excessiva pela manhã pode
estar associada a bronquiectasias, bronquite
crônica infectada e abscessos pulmonares.
c) Diante de hemoptise, o primeiro passo é
distinguir a verdadeira da falsa. Na falsa
hemoptise, a origem do sangue está nos vasos
da parede da traqueia, dos brônquios ou do
tecido pulmonar, enquanto na verdadeira, o
sangramento se localiza nas vias aéreas
superiores ou no trato digestivo superior.
d) Quando a dor torácica está associada a
comprometimento pleural, geralmente é
profunda, mal localizada ou difusa e não
ventilatória-dependente.
QUESTÃO 27
O Brasil passa por um rápido e intenso
processo
de
envelhecimento
de
sua
população. De acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
expectativa de vida ao nascer dos brasileiros
tem aumentado progressivamente e, em 2016,
alcançou a média de 75,7 anos. Considerando
a saúde do idoso quanto à vulnerabilidade,
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fragilidade e capacidade funcional, todas as
alternativas estão corretas, exceto:
a) A presença de dependência funcional, definida
como
a
incapacidade
de
funcionar
satisfatoriamente
sem
ajuda,
deve
desencadear uma ampla investigação clínica,
buscando condições de saúde que, em sua
maioria, são total ou parcialmente reversíveis.
b) A presença de declínio funcional representa
sinal de doenças incapacitantes em estágio
avançado, mesmo na ausência de sinais ou
sintomas típicos.
c) Perda de peso involuntária (5 kg no último
ano); autorrelato de exaustão; fraqueza; baixo
nível de atividade física e lentidão da marcha
são critérios definidores de fragilidade.
d) A
fragilidade
pode
ser
detectada
precocemente e é potencialmente reversível,
portanto sua identificação significa uma janela
de oportunidade para a adoção de medidas
preventivas que podem ter elevado impacto na
vida do idoso.
QUESTÃO 28
A asma é uma doença inflamatória crônica,
caracterizada por hiper-responsividade das
vias aéreas inferiores e por limitação variável
ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou
com tratamento. É uma condição multifatorial
determinada pela interação de fatores
genéticos e ambientais. Não é correto no
tratamento da asma:
a) O sulfato de magnésio somente deve ser
usado em casos muito graves de asma em
razão dos riscos potenciais.
b) Não há diferença na eficácia terapêutica
quando os broncodilatadores de ação rápida
são administrados por meio de aerossóis
(bombinhas)
–
especialmente
quando
acoplados a espaçadores – ou nebulização
(por meio de nebulizadores elétricos ou de
fluxômetro de oxigênio).
c) O formoterol (ß2 – agonista de longa duração)
pode ser utilizado no alívio rápido na
exacerbação de asma, por ter início rápido de
ação, porém não se recomenda seu uso
prolongado como medicação de alívio.
d) O tratamento da asma consiste em fenoterol
(berotec) 1 gta/5 kg/dose (5 a 20 gotas) 3 x/dia.
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QUESTÃO 29
Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a
ocorrência de 600 mil casos novos de câncer
para cada ano. Sobre o rastreamento do
câncer, todas as alternativas estão corretas,
exceto:
a) A ultrassonografia é o método de escolha para
a avaliação dos nódulos tireoideanos.
b) Não há restrições para a coleta do exame
citopatológico durante a gestação, inclusive
com amostra endocervical.
c) Na suspeita de câncer de estômago, deve-se
solicitar exame ultrassonográfico, mesmo na
presença de drenos, feridas abertas ou
suturas recentes.
d) O Ministério da Saúde recomenda o
rastreamento com mamografia em mulheres
na faixa etária de 50-69 anos.
QUESTÃO 30
Para o Brasil, estimam-se 18.740 casos novos
de câncer de pulmão entre os homens e 12.530
em mulheres para cada ano do biênio 20182019. Sobre o câncer de pulmão, são sinais
relacionados à doença:
I. Sangramento pelas vias respiratórias e dor
no peito.
II. Tosse e rouquidão persistentes e
dificuldade respiratória.
III. Fraqueza e perda de peso sem causa
aparente.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II.
b) II e III.
c) III.
d) I, II e III.
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