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Instrução: As questões 01 a 07 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Darwinistas bem pensantes se veem frequente-

mente obrigados a explicar que aceitar tudo que 
Darwin disse a respeito de seleção natural, sobrevi-
vência dos mais fortes etc. não significa acreditar que 
o que se aplica aos animais também se aplica aos 
homens. Ou seja, darwinismo social, não. 

O próprio Richard Dawkins, o darwinista mais co-
nhecido em atividade hoje, já disse em mais de um 
dos seus textos ser possível viver num universo amo-
ral, o universo darwiniano em que a única regra é a 
vitória do que ele mesmo chama de “gene egoísta” na 
competição pela vida, e cobrar da sociedade humana 
um comportamento moral.  

Darwinistas mal pensantes, claro, não precisam 
explicar nada. Para eles, o darwinismo social justifica 
mercados desregulados, empreendedores aéticos e 
todas as manifestações do gene egoísta que tornam o 
capitalismo selvagem parecido com o mundo natural. 
Darwin só não ganhou seu lugar na galeria dos heróis 
da livre empresa, ao lado do Adam Smith, porque são 
raros os poderosos e endinheirados que não atribuem 
sua boa fortuna a Deus, em vez de à evolução.  

Mesmo antes de Darwin nos dar a incômoda notícia 
de que todos descendíamos de macacos (menos os 
meus antepassados, que foram adotados) e que 
pertencíamos a uma espécie tão sem caráter quanto 
qualquer outra, essa divisão entre o que éramos e o 
que pretendíamos ser já existia. O capitalismo moderno 
e a moral burguesa nasceram juntos e desde então 
______ coexistindo nem sempre pacificamente. 
______ muito tempo vivemos em dois universos 
simultaneamente, um em que o poder do dinheiro 
tudo determina, da nossa vida política à nossa digestão 
– com picos de ganância sem controle do capital 
financeiro como o que originou a crise atual – e outro 
em que ignoramos esta onipotência e nos imaginamos 
seres racionais e até altruístas, ou em nada ______ 
com um macaco egoísta.  

Uma forma de o bom darwinista conciliar sua crença 
na evolução amoral das espécies e sua crença de que 
o Homem é diferente é cultivar a ideia de que o 
desenvolvimento da consciência humana foi, mais do 
que uma evolução natural, uma mudança radical na 
história dos habitantes deste planeta. Como nenhum 
outro bicho, somos conscientes de nós mesmos, do 
nosso passado e dos nossos possíveis futuros. Consciên-
cia não muda o poder do dinheiro nem assegura um 
comportamento moral da nossa espécie – ainda. Mas 
nos próximos milhões de anos, quem sabe? 

A evolução ainda não terminou. 
 

Adaptado de: VERISSIMO, L. F. Bons e maus darwinistas. 
Zero Hora, Porto Alegre, p. 2, 19 dez 2011. 

 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 30, 31 e 37. 

 
(A) vem – A – parecido  
(B) vêm – Há – parecidos 
(C) vêm – A – parecido 
(D) vem – Há – parecido 
(E) vem – Há – parecidos  

 

02. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias 
expressas no texto. 

 
(A) Todos os darwinistas, em virtude de suas convic-

ções acadêmicas, sustentam o darwinismo social. 

(B) A moral burguesa, que nasce com o capitalismo, 
admite a idéia de um ser humano altruísta. 

(C) Richard Dawkins é o responsável pela descoberta 
do gene que determina biologicamente o egoísmo 
dos seres humanos. 

(D) O darwinismo antecedeu o capitalismo moderno e 
a moral burguesa na busca pela compreensão da 
divisão entre o que o ser humano é e o que 
pretende ser. 

(E) A ideia de que as espécies passam por processos 
evolutivos é anterior ao próprio Darwin. 

 

03. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias 
expressas no segundo parágrafo do texto. 

 
(A) Para Richard Dawkins, o ser humano é inevita-

velmente amoral no campo biológico e social. 

(B) Para Richard Dawkins, o ser humano encontra-se 
em um estágio evolutivo em que superou a amo-
ralidade biológica. 

(C) Para Richard Dawkins, a teoria evolucionista de 
Darwin prega uma amoralidade que a sociedade 
deve combater. 

(D) Para Richard Dawkins, apesar de o egoísmo 
humano ser um traço biológico reconhecido pelas 
teorias evolucionistas, é possível cobrar da socie-
dade um comportamento moral. 

(E) Para Richard Dawkins, a aceitação da teoria evo-
lucionista está condicionada à aceitação de que a 
sociedade pode ter um comportamento moral. 
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04. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias 
expressas no terceiro parágrafo do texto. 

 
(A) Alguns darwinistas contentam-se com as explica-

ções já elaboradas por Darwin para a evolução 
das espécies e não se preocupam mais em pensar 
o evolucionismo.  

(B) Alguns darwinistas encontram justificativa para 
características do capitalismo no darwinismo social. 

(C) Há darwinistas que compreenderam mal a teoria 
evolucionista, considerando-a uma abordagem 
destinada a explicar as características do capita-
lismo. 

(D) Darwin tem um lugar menos reconhecido entre os 
expoentes que se destacaram por uma análise do 
capitalismo. 

(E) A religiosidade dos poderosos e endinheirados os 
impede de admitir o evolucionismo biológico de 
Darwin. 

 

05. Considere as propostas a seguir de alteração da 
pontuação do texto. 

 
I - Supressão da vírgula depois de vida (l. 12). 
II - Inserção de uma vírgula depois de endinheira-

dos (l. 21). 
III - Substituição da vírgula depois de simultanea-

mente (l. 32) por dois-pontos. 
 
Quais estão de acordo com a norma gramatical e 
conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

06. Considere as propostas a seguir de alteração de 
formas verbais do texto. 

 
I - Substituição de ser (l. 09) por que é. 
II - Substituição de tornam (l. 17) por torna. 
III - Substituição de ser (l. 28) por sermos. 
 
Quais estão de acordo com a norma gramatical e 
conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 
 
 
 

07. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - A substituição de homens (l. 06) por pessoas 
exigirá a substituição de aos (l. 05) por às. 

II - A substituição de da nossa vida política à nossa 
digestão (l. 33) por de nossa vida política a 
nossa digestão está de acordo com a norma 
gramatical. 

III - A substituição de cultivar (l. 41) por apoiar exigi-
ria a substituição de a (l. 41) por à. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 
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Instrução: As questões 08 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Uma das perdas que a sociedade moderna sente 
de forma mais aguda é a do sentimento de comunidade. 
Tendemos a imaginar que, no passado, existiu um 
grau de boa vizinhança que foi substituído por um 
anonimato implacável, um estado em que as pessoas 
buscam contato umas com as outras principalmente 
com fins restritos e individualistas: obter ganhos 
financeiros, ascensão social ou amor romântico. 
 Parte da nossa nostalgia gira em torno da relutância 
em ajudar, por caridade, aqueles em dificuldades, 
mas também podemos nos preocupar com sintomas 
mais triviais de separação social, como, por exemplo, 
a incapacidade de _______ uns aos outros na rua, ou 
de ajudar vizinhos idosos com as compras. Vivendo 
em cidades colossais, nós tendemos a ficar presos em 
guetos tribais baseados em nível educacional, classe e 
profissão e podemos ver o resto da humanidade como 
inimiga em vez de um coletivo acolhedor ao qual gos-
taríamos de nos juntar. Pode ser _______ e insólito 
darmos início a uma conversa _______ com um 
desconhecido em um espaço público. Ao passarmos 
dos trinta anos, é até um pouco surpreendente fazer 
um novo amigo. 
 No passado, acabávamos conhecendo outras 
pessoas porque não tínhamos opção senão requisitar 
a ajuda delas – e também recebíamos pedidos de 
auxílio. A caridade era parte fundamental da vida 
pré-moderna. Era impossível evitar momentos em 
que precisássemos pedir dinheiro a alguém quase 
desconhecido ou dar algo a um mendigo errante em 
um mundo sem assistência médica, seguro-desemprego, 
programas habitacionais e bancos. A abordagem na 
rua por parte de uma pessoa doente, frágil, confusa 
ou desabrigada não fazia com que os passantes imedia-
tamente olhassem para o outro lado e presumissem 
que uma agência governamental encarregar-se-ia 
do problema. 

De um ponto de vista puramente econômico, somos 
muito mais generosos que nossos ancestrais, entregando 
até metade de nossa renda para o bem comunal. Mas 
fazemos isso quase sem perceber, por meio da 
intervenção anônima do sistema fiscal; e, se nos 
damos o trabalho de pensar a respeito, é provável 
que o façamos com ressentimento por nosso dinheiro 
ser empregado para sustentar burocracias desnecessárias 
ou para compra de mísseis. Raras vezes sentimos uma 
conexão com aqueles integrantes menos afortunados 
do Estado para quem nossos impostos também 
garantem lençóis limpos, sopa, abrigo ou uma dose 
diária de insulina. Nem o receptor nem o doador 
sentem a necessidade de dizer “por favor” ou “obrigado”. 
Nossas doações jamais são qualificadas como o 
elemento fundamental de um emaranhado complexo 
de relações mutuamente interdependentes, com 
benefícios práticos para o receptor e espirituais para 
o doador.  
 
Extraído e adaptado de: Botton, A. Religião para ateus. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2011. 

08. Assinale a alternativa que apresenta a proposta de 
preenchimento correto das lacunas das linhas 13, 19 
e 20, respectivamente. 

 
(A) cumprimentarmos – extraordinário – expontânea 
(B) comprimentarmos – estraordinário – espontânea 
(C) cumprimentarmos – extraordinário – espontânea 
(D) comprimentarmos – extraordinário – expontânea 
(E) cumprimentarmos – estraordinário – espontânea 

 

09. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias 
expressas no texto. 

 
(A) Antes do período moderno, as pessoas buscavam 

contato umas com as outras principalmente com 
fins restritos e individualistas. 

(B) Na sociedade moderna, sente-se nostalgia da 
relutância em ajudar pessoas em dificuldades. 

(C) Antes do período moderno, as pessoas ajudavam 
umas às outras em função da precariedade das 
agências governamentais de assistência ao cidadão.  

(D) No sistema moderno de arrecadação de impostos 
e distribuição de recursos, existe um distancia-
mento entre aqueles que dão e aqueles que rece-
bem ajuda. 

(E) Na sociedade moderna, as pessoas consideram 
um erro pagar impostos para colaborar com o 
bem comum. 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos con-
textualmente adequados para as palavras colossais 
(l. 15), insólito (l. 19) e presumissem (l. 35). 

 
(A) gigantescas – incomum – supusessem 
(B) enormes – difícil – previssem 
(C) desproporcionais – inadmissível – aguardassem 
(D) populosas – absurdo – esperassem  
(E) conturbadas – deseducado – desejassem 

 

11. Considere as afirmações a seguir sobre regência verbal. 
 

I - A substituição da palavra sente (l. 01) pela 
expressão se ressente exigiria a inserção da 
preposição de antes de que (l. 01). 

II - A substituição da palavra ajudar (l. 10) pela 
expressão dar ajuda exigiria a substituição de 
aqueles ( l. 10) por àqueles. 

III - A substituição da expressão darmos início (l. 20) 
pela palavra iniciarmos exigiria a eliminação da 
preposição a antes do artigo uma (l. 20). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

01. 
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10. 
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22. 
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32. 
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12. Assinale a alternativa em que a mudança de posição 
da expressão por caridade (l. 10) NÃO provoca 
alteração de sentido da frase em que se encontra em 
relação à frase original.  

 
(A) Parte da nossa nostalgia gira em torno da relu-

tância em, por caridade, ajudar aqueles em difi-
culdades... 

(B) Parte da nossa nostalgia gira em torno da relu-
tância, por caridade, em ajudar aqueles em difi-
culdades... 

(C) Parte da nossa nostalgia gira, por caridade, em 
torno da relutância em ajudar aqueles em dificul-
dades... 

(D) Parte da nossa nostalgia, por caridade, gira em torno 
da relutância em ajudar aqueles em dificuldades... 

(E) Por caridade, parte da nossa nostalgia gira em 
torno da relutância em ajudar aqueles em dificul-
dades... 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
um adjetivo derivado de substantivo e um substantivo 
derivado de adjetivo. 

 
(A) dificuldades (l. 10) – incapacidade (l. 13)  
(B) colossais (l. 15) – anonimato (l. 05) 
(C) humanidade (l. 17) – errante (l. 30) 
(D) comunal (l. 40) – ascensão (l. 08) 
(E) fundamental (l. 53) – surpreendente (l. 22) 
 

14. Se somos (l. 38) for substituída pela expressão o 
homem moderno é, quantas palavras, além dessas, 
devem sofrer alterações para que se mantenha a 
correção gramatical da primeira frase do último pará-
grafo? 

 
(A) Uma. 
(B) Duas 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 

15. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do 
texto NÃO é pronome relativo. 

 
(A) que (l. 03) 
(B) que (l. 04) 
(C) qual (l. 18) 
(D) que (l. 29) 
(E) quem (l. 48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Considere os seguintes benefícios. 
 

I - Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde 
o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 
creches e pré-escolas. 

II - Jornada de seis horas para o trabalho realizado 
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva. 

III - Adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 

 
Quais, à luz da Constituição Federal, são direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

17. Considere as seguintes iniciativas. 
 

I - Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência 
públicas. 

II - Promover a defesa sanitária, vegetal e animal, a 
extinção de insetos e pragas nocivas ao homem e 
ao meio ambiente. 

III - Amparar a maternidade, a infância, a velhice e os 
desvalidos, coordenando e orientando os serviços 
no âmbito do Município. 

 
Quais, consoante o disposto na sua Lei Orgânica, 
concorrentemente com a União ou o Estado, ou 
supletivamente a eles, competem ao Município de 
Alvorada? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  

 

18. Considere as seguintes diretrizes. 
 

I - Centralização na esfera da União Federal. 
II - Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades paliativas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III - Participação da comunidade. 
 

Quais, à luz da Constituição Federal, são as diretrizes 
das ações e serviços públicos de saúde que integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  
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19. Considere as seguintes ações. 
 

I - Executar as ações de vigilância sanitária e epide-
miológica, bem como as de saúde do trabalhador. 

II - Ordenar a formação de recursos humanos na área 
da saúde. 

III - Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 
Quais, à luz da Constituição Federal, são atribuições do 
Sistema Único de Saúde? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

20. Considere as afirmações abaixo. 
 

I - A saúde é um direito de todos e dever do Poder 
Público, cabendo ao Município, exclusivamente, 
prover as condições indispensáveis à sua promoção, 
proteção e recuperação. 

II - O dever do Município de garantir a saúde consiste 
na formulação e execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à eliminação de riscos de 
doenças e outros agravos, e no estabelecimento 
de condições específicas que assegurem acesso 
universal às ações e serviços públicos de saúde. 

III - As ações e serviços de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem o 
sistema único de saúde no âmbito do Município. 

 
Quais estão corretas, consoante as disposições da Lei 
Orgânica do Município de Alvorada? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Considere as informações abaixo com relação ao ras-
treamento do câncer de colo uterino. 

 
I - O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade 

para as mulheres que já tiveram atividade sexual. 
II - Os exames devem seguir até os 64 anos e ser in-

terrompidos quando, após essa idade, as mulhe-
res tiverem pelo menos dois exames negativos 
consecutivos nos últimos cinco anos. 

III - Para mulheres com mais de 64 anos e que nun-
ca realizaram o exame citopatológico, deve-se 
realizar dois exames com intervalo de um a três 
anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres 
podem ser dispensadas de exames adicionais. 

 
De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastre-
amento do Câncer do Colo de Útero, quais estão cor-
retas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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22. O algoritmo estabelecido pelo Consenso Brasileiro sobre Investigação de Nódulos de Tireoide sugere condutas de 
acordo com os achados clínicos e de exames. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta a correta identificação dos procedimentos numerados no algoritmo acima. 
 

(A) 1 – cintilografia; 2 – cirurgia; 3 – revisão em 6 meses 
(B) 1 – PAAF; 2 – cirurgia; 3 – cintilografia 

(C) 1 – cirurgia; 2 – cintilografia; 3 – PAAF 

(D) 1 – PAAF; 2 – cintilografia; 3 – revisão em 6 meses 
(E) 1 – cintilografia; 2 – cirurgia; 3 – PAAF  

 

23. Homem de 47 anos, zelador de um prédio residencial, 
vem procurar atendimento na Unidade Básica de Saú-
de por dor lombar desde o dia anterior. Ele utilizou 
um comprimido de 500 mg de paracetamol e calor 
local, sem alívio dos sintomas. Já teve um episódio 
semelhante, há 6 meses, e nega outros sintomas no 
momento. O exame físico não evidencia sinais de 
compressão radicular. 
 
Frente a essa situação, são feitas as afirmações abaixo. 
 
I - O uso de paracetamol não é indicado para o ma-

nejo inicial de dor lombar.  
II - O paciente deve ser orientado a permanecer em 

repouso no leito. 
III - Não está indicada a solicitação de raio-X de colu-

na lombar nesse momento.  
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

24. Um lactente com 35 dias de vida é trazido para a 
primeira consulta de puericultura. O parto foi de 
cesariana, com 34 semanas de gestação, e o peso de 
nascimento foi 1870 gramas. O peso na alta, com 
duas semanas de vida, foi de 2050 gramas. A mãe 
informa que a criança apresentou dois episódios de 
fezes diarreicas no dia anterior, mas agora está alerta, 
mamando ao seio materno, e não apresenta outras 
alterações. O exame físico da criança é normal, e o 
peso é de 1980 gramas. 
 
Considere as seguintes vacinas. 
 
I - BCG 
II - Rotavirus 
III - Hepatite B 
 
Nessa situação, quais vacinas devem ser administradas 
a esse bebê? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

História e exame físico 

Ecografia de tireoide 

Nódulo benigno Maligno, suspeito ou 
lesão folicular 

1 

2 

3 

TSH normal ou 
aumentado 

TSH diminuído 

TSH 

Nódulo maior que 
1 cm ou menor 
que 1 cm e sus-

peito 

Nódulo menor de 1 cm 
Não suspeito 

Revisões periódicas 
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25. Mulher de 51 anos mudou-se recentemente para a 
área de abrangência da Unidade Básica de Saúde. Ela 
consulta, buscando realizar exames de rotina. Ela traz 
os resultados dos últimos exames, entre os quais dois 
exames citopatológicos normais, o último realizado há 
um ano. Além desses exames, constam mamografia 
com BIRADS-2 e perfil lipídico dentro dos limites 
normais, também realizados há um ano. Ela ainda 
está menstruando, não apresenta outras queixas e 
não possui fatores de risco. O exame físico é sem parti-
cularidades e a pressão arterial é de 122/84 mmHg. A 
melhor conduta nesse caso é 

 
(A) solicitar apenas perfil lipídico. 
(B) solicitar apenas mamografia. 
(C) solicitar apenas citopatológico de colo uterino. 
(D) solicitar apenas glicemia de jejum. 
(E) não solicitar qualquer exame nesse momento. 

 

26. Uma mulher de 44 anos busca atendimento com o 
Médico de Família e Comunidade por apresentar dor 
de cabeça há vários anos. Após uma prescrição ini-
cial de ergotamina, ela vem fazendo uso de três 
comprimidos desse medicamento por dia, em média 
de quatro a cinco dias por semana, com resultado 
apenas parcial. 
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que 
apresenta a conduta mais indicada diante desse quadro. 
 
(A) Associar sumatriptano à ergotamina nas crises. 

(B) Associar naratriptano à ergotamina nas crises e 
prescrever tratamento profilático com fluoxetina. 

(C) Suspender imediatamente o uso de ergotamina, 
tratar as crises com paracetamol e iniciar trata-
mento profilático com amitriptilina.  

(D) Manter o uso de ergotamina associando-a à codeína 
até que tenha melhora completa do sintoma. 

(E) Aumentar a dose de ergotamina associando-a ao 
paracetamol e iniciar tratamento profilático com 
propranolol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Mulher de 19 anos busca orientação quanto a resul-
tado do Teste de Mantoux com leitura de 10 mm rea-
lizado por exigência do seu contrato de trabalho. Ela 
trabalha como auxiliar administrativa numa empresa 
de informática e não tem contato com casos de tu-
berculose. Todos os demais exames realizados fo-
ram normais, inclusive hemograma e raio-X de tórax. 
A paciente foi vacinada com BCG de acordo com o 
calendário vacinal previsto e não apresenta nenhum 
sintoma no momento. 
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que 
apresenta a conduta mais indicada diante desse quadro. 

 
(A) Iniciar quimioprofilaxia com isoniazida. 
(B) Iniciar tratamento com esquema medicamentoso 

de primeira linha para tuberculose.  
(C) Não iniciar nenhuma conduta medicamentosa no 

momento. 

(D) Solicitar pesquisa de BAAR no escarro em duas 
amostras. 

(E) Pesquisar todos os contactantes no trabalho. 
 

28. Um homem de 22 anos sofreu uma queimadura no 
braço por metal aquecido durante a sua jornada de 
trabalho, tendo recebido atendimento imediato num 
serviço de emergência privado e os curativos nos dias 
subsequentes na Unidade Básica de Saúde. Ele auxilia 
o seu pai numa oficina mecânica. 
 
Em caso de Comunicação de Acidente de Trabalho 
(CAT), essa poderia ser emitida  

 
(A) independentemente de registro de emprego, na 

carteira de trabalho. 
(B) tanto pelo médico da Unidade Básica de Saúde 

quanto pelo médico do serviço privado. 
(C) apenas pelo médico do trabalho. 

(D) por qualquer profissional administrativo. 

(E) pelo médico do sindicato.  
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29. Um homem de 48 anos realiza consulta de rotina com 
o Médico de Família e Comunidade para controle da 
hipertensão arterial. Ele é negro, não fuma e iniciou 
tratamento com hidroclorotiazida 25mg ao dia há seis 
meses, momento em que a medida de pressão era de 
172/102 mmHg. Na consulta atual, o paciente encon-
tra-se assintomático, com pressão de 168/98 mmHg e 
IMC de 27. Os exames de glicemia de jejum, perfil 
lipídico e provas de função renal são normais. 
 
Assinale a alternativa que apresenta conduta mais 
indicada nesse caso. 
 
(A) Acrescentar ao esquema atual AAS 100mg ao dia. 

(B) Acrescentar propranolol 40mg de 12 em 12 horas 
ao esquema atual. 

(C) Substituir hidroclotiazida por captopril 25mg de 12 
em 12 horas. 

(D) Substituir hidroclorotiazida por furosemida 40 mg 
ao dia. 

(E) Manter o mesmo esquema medicamentoso e 
reforçar a necessidade de atividades físicas regu-
lares e dieta com pouco sal. 

 

30. Homem de 31 anos é trazido à Unidade Básica de 
Saúde com ferimentos múltiplos nas mãos causados 
por mordedura do seu cão há poucos minutos. No 
momento do atendimento, observam-se lesões pro-
fundas e sangrantes. O paciente informa que o cão foi 
vacinado para raiva há menos de um ano. 
 
Considere as seguintes condutas. 
 

I - Iniciar, imediatamente, o tratamento com soro 
antirrábico. 

II - Iniciar, imediatamente, esquema de vacina antir-
rábica.  

III - Manter o cachorro responsável pelos ferimentos 
em observação por dez dias. 

 
Quais são indicadas para o caso apresentado? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Uma mulher de 30 anos na 35ª semana de gestação 
retorna ao médico para consulta de pré-natal. Os resul-
tados dos últimos exames realizados estão normais, 
exceto pela presença de teste de HBsAg positivo. A 
paciente nunca foi vacinada contra a hepatite B. 

 
Nessa situação, está indicado 

 
(A) aplicar a primeira dose do esquema vacinal para 

hepatite B no recém-nascido logo após o parto. 
(B) iniciar esquema vacinal para a mãe. 

(C) realizar cesariana.  

(D) orientar a mãe a não amamentar o bebê. 
(E) aplicar imunoglobulina humana hiperimune na 

gestante. 
 

32. Assinale a alternativa em que todos os itens constitu-
em fatores de risco para o desenvolvimento da Doen-
ça de Alzheimer. 

 
(A) baixo nível educacional – idade avançada – sexo 

feminino 

(B) história da doença na família – sexo masculino – 
idade avançada 

(C) história da doença na família – bom suporte 
social – osteoporose 

(D) alto nível educacional – presbiacusia – sexo femi-
nino 

(E) baixo nível educacional – sexo masculino – 
epilepsia 

 

33. Homem de 55 anos em tratamento para depressão 
com amitriptilina 75mg ao dia há duas semanas retor-
na para revisão com o médico. Ele sente-se um pouco 
melhor, mas informa que não tem conseguido manter 
relações sexuais por dificuldades de ereção. 
 
Em relação ao manejo dessa situação nesse momento, 
assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta. 
 
(A) Substituir amitriptilina por fluoxetina. 
(B) Associar fluoxetina à amitriptilina. 

(C) Reduzir temporariamente a dose de amitriptilina. 
(D) Associar paroxetina à amitriptilina. 

(E) Suspender todas as medicações e reavaliar o 
paciente em 30 dias. 

 

34. Nas situações onde há depressão associada a insônia, 
qual, entre os medicamentos listados abaixo, seria o 
mais indicado? 
 
(A) Trazodona. 
(B) Bupropiona. 
(C) Fluoxetina. 
(D) Nortriptilina. 
(E) Citalopram. 
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35. As alterações hematológicas podem apresentar distintos 
valores de VCM. 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os índices de VCM às doenças hematoló-
gicas. 
 
(1) VCM menor que 80 
(2) VCM entre 80 e 100 
(3) VCM maior que 100 
 
(  ) anemia ferropênica 
(  ) anemia por deficiência de vitamina B12 
(  ) anemia das doenças crônicas 
(  ) talassemias 
(  ) anemia das hepatopatias 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
da segunda coluna, de cima para baixo, é  
 
(A) 2 – 3 – 1 – 2 – 3  
(B) 1 – 2 – 2 – 3 – 1  
(C) 3 – 3 – 1 – 1 – 2  
(D) 1 – 3 – 2 – 1 – 3  
(E) 2 – 1 – 3 – 3 – 2. 
 

36. Considere as seguintes afirmações. 
 
I - Os Médicos de Família e Comunidade são com-

prometidos, em primeiro lugar, com a pessoa, e 
não com um conjunto de conhecimentos, grupo 
de doenças ou técnica especial.  

II - O Médico de Família e Comunidade procura associar 
o contexto da experiência do paciente à sua doença.  

III - O Médico de Família e Comunidade não deve ver as 
pessoas que atende como pertencentes a uma 
“população de risco”. 

 
Quais são princípios da Medicina de Família e Comuni-
dade, de acordo com Ian McWhinney? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. O aleitamento materno pode ser suspenso temporária 
ou definitivamente em algumas situações. Para cada 
uma das situações abaixo, identifique a indicação de 
suspensão recomendada, assinalando com (D) os casos 
de suspensão definitiva e com (T) os casos de suspen-
são temporária. 
 
(  ) Uso de maconha, cocaína ou anfetaminas 
(  ) Mãe infectada pelo HIV 
(  ) Abscesso mamário 
(  ) Mãe com lesões de pele ativas de varicela 
(  ) Mãe portadora de HTLV1 e HTLV2 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima pra baixo, é 
 
(A) T – D – T – T – D. 
(B) T – T – D – D – T. 
(C) D – T – T – T – D. 
(D) D – D – T – T – T. 
(E) T – D – D – T – D. 
 

38. Mulher de 42 anos, casada, realiza consulta de revisão 
para mostrar o resultado do exame citopatológico de 
colo uterino, realizado há duas semanas. O exame 
anterior, de três anos antes, teve resultado normal. 
Ela faz uso de DIU TCu 380A, inserido há 4 anos, ten-
do boa adaptação ao método. No momento, não 
apresenta nenhuma queixa ginecológica. O resultado 
do exame informa amostra satisfatória, representativa 
de endo e ectocérvice, ausência de células malignas e 
a presença de Actinomyces israelii. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais 
indicada frente a esse caso. 

 
(A) Retirar o DIU imediatamente. 
(B) Retirar o DIU imediatamente e prescrever doxici-

clina via oral por 14 dias. 

(C) Manter o DIU e prescrever doxiciclina via oral por 
14 dias. 

(D) Manter o DIU e orientar a paciente a fazer revi-
são em um ano. 

(E) Trocar o DIU imediatamente por um modelo sem 
cobre.  
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39. Um homem de 76 anos, fumante de uma média de 20 
cigarros ao dia desde os 15 anos, busca atendimento 
médico por apresentar aumento da tosse, da falta de 
ar e do volume de escarro nos últimos três dias. O 
paciente é hipertenso, fazendo uso de hidroclorotiazi-
da e captopril. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a opção medica-
mentosa mais indicada nessa situação. 

 
(A) Dropropizina + prednisona + ipratrópio 

(B) Prednisona + broncodilatador de longa duração + 
codeína 

(C) Sulfametoxazol + trimetroprim + broncodilatador 
de curta duração 

(D) Prednisona + quinolona + broncodilatador de 
curta duração 

(E) Broncodilatador de curta duração + amoxicilina + 
ipratrópio 

 

40. Considere as afirmações abaixo quanto ao tratamento 
medicamentoso da esquizofrenia. 

 
I - Desde que usados em doses equipotentes, todos 

os fármacos antipsicóticos têm eficácia semelhan-
te tanto no tratamento agudo quanto no trata-
mento crônico da doença. 

II - A resposta clínica e a tolerabilidade individual 
podem variar de acordo com o fármaco e com a 
dose empregada. 

III - A falha terapêutica é explicada, na maioria das 
vezes, pelo baixo nível plasmático dos medica-
mentos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


