
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: MÉDICO 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-

RESPOSTA, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem 
da prova, conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o 
único documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do 

candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
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I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: 
“As chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a 
alternativa correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que apresenta objeto direto pleonástico:  
 
(A) Preciso de seu abraço.  
(B) Cumpri com minhas obrigações. 
(C) Meu carro, não o empresto a ninguém.  
(D) Esta é a mulher a quem sempre amei.  
 
QUESTÃO 10. Na frase “A crítica ao jogador foi injusta” há:  
 
(A) Adjunto adnominal.  
(B) Complemento nominal.  
(C) Agente da passiva. 
(D) Aposto especificativo.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% 
e o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 12. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao 
valor de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 13. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 



QUESTÃO 14. Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 
com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual 
subirá para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 15. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um 

dia de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. 
Trabalhando os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos 
(B) 6 horas 
(C) 2 horas e 20 minutos 
(D) 2 horas e 22 minutos 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 

(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 

QUESTÃO 17. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 

I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 

(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
 

QUESTÃO 18. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 

(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 
 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 

 
Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. Paciente 24 anos vem à unidade de saúde com queixa de presença de vermelhidão ocular 
bilateral há 2 dias além de presença de discreto prurido. Ao exame apresenta hiperemia conjuntival 
bilateral, secreção mucosserosa e intenso lacrimejamento. Frente o caso clínico qual a melhor conduta? 

 
(A) Prescrever colírio de cloranfenicol, tobramicina ou ciprofloxacina 4-5 vezes ao dia por 7 dias além de 

higiene com soro fisiológico 0,9% ou água fervida limpa. 
(B) Prescrever colírio de cromoglicato dissódico 2 ou 4% de 8/8 horas por 14 dias além de compressas com 

soro fisiológico 0,9% gelado e orientar evitar esfregar os olhos. 
(C) Encaminhar para o oftalmologista por se tratar, muito provavelmente, de glaucoma agudo. 
(D) Não existe tratamento curativo, prescrever compressas com soro fisiológico 0,9% gelado, as quais podem 

diminuir o desconforto, e o uso de antibióticos pode ser indicado para diminuir o risco de infecção 
secundária. 

 
QUESTÃO 22. Cefaleia é uma das queixas mais frequentes em Atenção Primária à Saúde sendo que a 

anamnese fornece o maior número de informações para realizarmos seu diagnóstico diferencial e na 
maior parte das vezes o exame físico servirá para afastar a possibilidade de uma doença neurológica 
estrutural ou devido outras condições orgânicas. Existem sinais e sintomas de alerta que nos impelem a 
realização de exames complementares ou encaminhamentos para serviço especializado. Dentre estes 
sinais podemos citar EXCETO: 

 
(A) Cefaleia de início tardio (após os 50 anos de idade). 
(B) Cefaleia noturna ou ao acordar de início recente. 
(C) Cefaleia de intensidade moderada ou forte acompanhada de náuseas e/ou vômitos. 
(D) Cefaleia de evolução insidiosa e progressiva, atingindo seu ápice em poucos dias ou meses. 
 
  



QUESTÃO 23. Paciente trabalhador da agroindústria há 4 anos, onde trabalha como cortador de carne, vem à 
consulta devido queixa de dor em ardência sobre a face lateral do cotovelo que irradia ao longo do 
antebraço. Ao exame há dor à palpação na origem do tendão do extensor radial curto do carpo que se 
agrava quando é realizado o teste de Cozen (cotovelo fletido em 90º e o antebraço em pronação, pede-se 
ao paciente que faça extensão ativa do punho, contra a resistência do examinador). Qual o provável 
diagnóstico deste paciente? 

 
(A) Epicondilite medial. 
(B) Epicondilite lateral. 
(C) Artrose de cotovelo. 
(D) Síndrome de dor miofascial. 
 
QUESTÃO 24. Gestante, com idade gestacional de 16 semanas, vem à consulta trazer seus primeiros exames 

pré-natais. Ao realizar a revisão dos exames verifica-se um VDRL com titulação de 1:16. Possui parceiro 
único e nega ter tido histórico de tratamento ou infecção prévia de sífilis. Frente esta situação qual a 
melhor conduta? 

 
(A) Prescrever penicilina benzatina 1.200.000UI em cada nádega uma vez por semana, para paciente e 

parceiro, por 3 semanas consecutivas, realização de acompanhamento sorológico mensal com VDRL, além 
de realizar notificação. 

(B) Prescrever penicilina benzatina 1.200.000UI em cada nádega para a gestante e para parceiro, além de 
realizar solicitação de FTAbs para confirmação de infecção e se positivo notificar. 

(C) Prescrever estearato de eritromicina para a gestante 500 mg de 6/6 horas por 7 dias e para parceiro e 
realizar notificação. 

(D) Prescrever ciprofloxacin 500 mg dose única, acompanhamento sorológico mensal com FTAbs, além de 
realizar notificação do caso. 

  
QUESTÃO 25. Maria, 58 anos, viúva, vem à consulta com a queixa de dor contínua no peito que irradia para 

todo corpo como calafrio há cerca de 4 meses. Nega história de dislipidemia, hipertensão ou outras 
patologias prévias, refere apenas cansaço e falta de vontade para realizar as coisas, mas que não chega 
influenciar nas atividades diárias. Ao realizar anamnese ampliada verifica-se situação econômica estável, 
que paciente é mãe de 5 filhos, sendo 4 mulheres e um homem (filho mais novo com 30 anos de idade 
que casou há cerca de dois meses), sentimento de solidão e abandono (apesar de uma filha morar na casa 
dos fundos com o genro e 2 netas). Frente a esta situação qual seria a conduta mais acertada? 
 

(A) Conversar a respeito do sentimento do ninho vazio tentando fazer com que a paciente se dê conta do que 
está acontecendo e, a partir daí, oferecer ferramentas para ela traçar mudanças no comportamento. 

(B) Solicitar um eletrocardiograma e exames laboratoriais para descartar patologia cardíaca e, se o 
rastreamento for negativo, encaminhar para a psicóloga do NASF. 

(C) Prescrever fluoxetina 20 mg contínuo e clonazepam 0,5mg se necessário (caso apresente piora da dor no 
peito) e agendar retorno para 30 dias para verificar se houve melhora da sintomatologia. 

(D) Perguntar para paciente se houve pensamento suicida ou história de alucinações e, caso rastreamento 
positivo, prescrever sertralina 25mg e encaminhar para o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). 

 
QUESTÃO 26. A respeito do tratamento do tabagismo, tanto o aconselhamento quanto a medicação são 

efetivos quando usados isoladamente, porém a combinação de ambos é mais efetiva. Recomenda-se 
considerar prescrição medicamentosa EXCETO: 
 

(A) Tabagistas pesados, ou seja, que fumam mais de 20 cigarros ao dia. 
(B) Fumantes que já tentaram parar de fumar antes apenas com a abordagem cognitiva-comportamental, 

mas que não obtiveram êxito devido sintomas da síndrome de abstinência. 
(C) Tabagistas que pontuaram pelo escore de Fargeström 2 pontos ou menos. 
(D) Fumantes que fumam o primeiro cigarro do dia até 30 minutos após acordar e fumam no mínimo 10 

cigarros por dia. 
 
  



QUESTÃO 27. Pedro, 60 anos, negro vem à consulta devido controle pressórico de 140/90 mmHg, 160/100 
mmHg e 155/90 mmHg (aferições foram realizadas com intervalo mínimo de uma semana). Relata que já 
realizou mudanças no estilo de vida há mais de 6 meses e fora orientado retornar caso a pressão arterial 
se mantivesse alterada. Neste caso quais seriam as melhores alternativas para tratamento 
medicamentoso deste paciente? 

  
(A) Inibidor da enzima conversora de angiotensina (ex.enalapril) ou diuréticos. 
(B) Antagonistas dos canais de cálcio (ex nifedipina retard) e diuréticos. 
(C) Beta bloqueadores (ex.propanolol) ou inibidores da enzima conversora de angiotensina (ex.enalapril). 
(D) Antagonistas dos receptores da angiotensina (ex.losartan), diuréticos. 
 
Para responder as QUESTÕES 28 e 29 considerar o caso clínico abaixo: 
 
Dona Joana, 48 anos, IMC 27 Kg/m2, hipertensa compensada, assintomática, vem à consulta trazer exames 
de rotina. Glicemia de jejum 124 mg/dL, Teste oral de tolerância glicose 180 mg/dL, colesterol total 230 
mg/dL, HDL 30mg/dL, triglicerídeos 200 mg/dL, creatinina 0,8mg/dL, exame qualitativo de urina (EQU) 
normal, potássio 4 mEq/L. 
 
QUESTÃO 28. Considerando o perfil glicêmico de Dona Joana responda qual a alternativa que contém o 

diagnóstico correto: 
  
(A) Exames normais. 
(B) Diabetes. 
(C) É impossível fechar um diagnóstico já que a paciente deveria repetir os exames para confirmar. 
(D) Pré-diabetes (baixa tolerância à glicose). 
 
QUESTÃO 29. Considerando o perfil lipídico de Dona Joana analise as assertivas: 
 
I. O LDL calculado pela fórmula de Friedewald é 160 mg/dL. 
II. O nível de LDL que se consideraria mandatório o uso de terapia medicamentosa para Dona Joana é de 

100mg/dL. 
III. Como os valores de triglicerídeos estão elevados é necessário associação de estatinas e fibratos. 
IV. A sinvastatina deve ser prescrita pela manhã. 
V. Diabetes é um dos fatores de risco maiores que modificam a meta do LDL. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente as assertivas I, III, e IV estão corretas. 
(B) Somente as assertivas II e V estão corretas. 
(C) Somente as assertivas II, III, e IV estão corretas. 
(D) Somente as assertivas I e V estão corretas. 
 
QUESTÃO 30. Andressa, 2 meses de idade vem para consulta de puericultura de rotina trazida pela mãe. Mãe 

relata estar tudo bem, exceto região do períneo a qual refere apresentar uma assadura. Ao exame o 
períneo apresenta-se com eritema intenso, com bordas bem marcadas, confluentes e presença de 
pequenas pústulas adjacentes. Considerando o quadro apresentado assinale a alternativa que contém 
respectivos diagnóstico e tratamento CORRETOS: 

 
(A) Dermatite irritativa leve – troca frequente de fraldas, limpeza com água morna e utilização de cremes de 

barreira. 
(B) Dermatite com suspeita de infecção por Candida – prescrever cetoconazol, betametasona e neomicina. 
(C) Dermatite com suspeita de infecção por Candida – prescrever nistatina ou miconazol a 1%. 
(D) Dermatite com suspeita de infecção bacteriana secundária – prescrever neomicina, gentamicina ou 

mupirocina a 2%. 
Referência: 
Bruce B. Duncan; Maria Inês Schmidt; Elsa R. J. Giugliani; Michael Schmidt Duncan; Camila Giugliani. Medicina Ambulatorial: Condutas 
de Atenção Primária Baseadas em Evidências, 4ª Edição, Artmed, 2013. Páginas 291 e 292 

 



QUESTÃO 31. Em abril de 2010 entrou em vigor o sexto Código de Ética Médica reconhecido no Brasil. De 
acordo com Capítulo I, que versa sobre os Princípios Fundamentais, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. 
(B) O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os 

ditames de sua consciência, sem exceções, podendo sempre negar atendimento se assim achar por bem,  
(C) O trabalho do médico pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou 

religiosa, desde que este seja funcionário público. 
(D) Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a 

escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento 
do diagnóstico e da execução do tratamento, sem exceções. 

  

Referência: 
Código de ética médica < http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_1.asp> acessado em 30_12_2014 

 
QUESTÃO 32. “Mais importante do que simplesmente taxar um indivíduo como fumante ou portador de 

hipertensão ou dislipidemia, é caracterizá-lo em termos do seu risco cardiovascular global”. De acordo com 
o Escore Global de Risco Cardiovascular são indicativos de alto risco cardiovascular e indicação de medidas 
de prevenção secundária. EXCETO: 

 
(A) Doença aterosclerótica clinica (por exemplo: angina de peito e endarterectomia prévia) 
(B) DCE < 60ml/min/1,73m2 (insuficiência renal crônica) 
(C) Dislipidemia grave (por exemplo: colesterol total > 240 mg/dL), LDL > 130 mg/dL). 
(D) Doença aneurismática da aorta. 

 

Referências: 
Bruce B. Duncan; Maria Inês Schmidt; Elsa R. J. Giugliani; Michael Schmidt Duncan; Camila Giugliani. Medicina Ambulatorial: Condutas 
de Atenção Primária Baseadas em Evidências, 4ª Edição, Artmed, 2013. Página 608 

 
QUESTÃO 33. Para expressar melhor o prognóstico da doença renal crônica foi estabelecida pela KDIGO 

Controversies Conference uma classificação que considera, além dos estágios funcionais da taxa de 
filtração glomerular, três estágios de excreção urinária de albumina. Considerando essa classificação - um 
paciente adulto, não diabético, que há mais de 3 meses tenha uma taxa de filtração glomerular (TFG) de 
60 mL/min/1,73m2 e razão albumina:creatinina acima de 300 mg/g - assinale a alternativa que contém a 
respectiva classificação e conduta mais adequada: 

 
(A) Risco alto – prescrever inibidores do enzima conversora de angiotensina ou antagonistas do receptores da 

angiotensina; 
(B) Risco muito alto - encaminhar para o nefrologista para acompanhamento conjunto. 
(C) Risco moderado -  
(D) Não é doença renal crônica – orientar diminuição da ingesta de proteínas. 
 

Referência: 
Bruce B. Duncan; Maria Inês Schmidt; Elsa R. J. Giugliani; Michael Schmidt Duncan; Camila Giugliani. Medicina Ambulatorial: Condutas 
de Atenção Primária Baseadas em Evidências, 4ª Edição, Artmed, 2013. Páginas 901 até 1000. 

 
QUESTÃO 34. Adroaldo, 50 anos, obeso, intolerante à glicose, hipertenso em uso de hidroclortiazida e 

propanolol, vem para consulta devido dor intensa na primeira articulação metatarsofalangiana direita de 
rápida instalação sendo que a dor chegou fazer com que se acordasse de madrugada. Ao exame do local 
percebemos hiperemia, edema e calor. Levando em consideração as características de Adroaldo assinale a 
hipótese diagnóstica mais provável e tratamento imediato CORRETO: 

 
(A) Artrite gotosa, prescrever colchicina, ou antiinflamatório não esteroidal e estudar troca dos medicamentos 

antihipertensivos; 
(B) Artrite gotosa, prescrever alopurinol e antiinflamatório não esteroidal ou corticóide e estudar troca dos 

medicamentos antihipertensivos; 
(C) Artrite reumatóide, prescrever corticóide em dose imunossupressora e encaminhar para reumatologista; 
(D) Artrite séptica, prescrever antibiótico com espectro para gonococo e encaminhar imediatamente para 

ortopedista  para possível drenagem. 
 

Referência: 
Bruce B. Duncan; Maria Inês Schmidt; Elsa R. J. Giugliani; Michael Schmidt Duncan; Camila Giugliani. Medicina Ambulatorial: Condutas 
de Atenção Primária Baseadas em Evidências, 4ª Edição, Artmed, 2013. Páginas 1225 até 1230. 

 

http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_1.asp


QUESTÃO 35. Uma das principais atividades econômicas de Seara é a produção de grãos. Dentre eles podemos 
destacar o milho que é base para a ração de suínos e, portanto é de suma importância que um médico 
saiba os riscos que os agrotóxicos trazem para os trabalhadores rurais. Considere as seguintes afirmações 
à respeito dos agrotóxicos: 

 
I. No Brasil a classificação da toxicidade adotada é a mesma preconizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que distingue os agrotóxicos em classes I, II, III e IV, sendo que os rótulos possuem cor azul são da 
classe IV, pouco tóxicos; 

II. O herbicida mais conhecido e usado é o Paraquat (Gramoxone), que pode provocar lesões hepáticas, 
renais e fibrose pulmonar (insuficiência respiratória e óbito). 

III. Os inseticidas piretróides, que são muito utilizados em “dedetizações” de domicílios e prédios de uso 
público e podem causar no homem irritação nos olhos, mucosas e pele, porém em altas doses podem 
levar a neuropatias, uma vez que agem na bainha de mielina, desorganizando-a e promovendo a ruptura 
de axônios. 

 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I e II 
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e III 
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III 
(D) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III 
 

Referencia: 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Área Técnica de Saúde do Trabalhador Saúde 
do trabalhador / Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica 
de Saúde do Trabalhador. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

 
QUESTÃO 36. Maria, 52 anos, assintomática, vem para consulta trazendo o resultado de um exame 

laboratorial de rotina devido HAS, solicitado por outro profissional. Não possui exames anteriores 
registrados em prontuário e a paciente não sabe referir valores anteriores. Todos exames de Dona Maria 
estão dentro do limite, exceto a glicemia de jejum que está 130mg/dL. Além de orientar mudança de estilo 
de vida, qual alternativa contém a melhor conduta a ser tomada: 

 

(A) Prescrever glibenclamida 5mg e solicitar o teste oral de tolerância à glicose com 75g imediatamente para 
confirmar o diagnóstico de diabetes; 

(B) Na ausência de sintomas de descompensação deve-se solicitar o mesmo exame para confirmação 
diagnóstica antes de estabelecer diagnóstico. 

(C) Paciente possui glicemia de jejum alterada e deve-se recomendar apenas mudança do estilo de vida e 
repetir exame em um ano; 

(D) Prescrever metformim e solicitar exames de rotina para pacientes diabéticos, incluindo microalbuminúria 
de amostra e exame do fundo de olho; 

 

Referência: 
Bruce B. Duncan; Maria Inês Schmidt; Elsa R. J. Giugliani; Michael Schmidt Duncan; Camila Giugliani. Medicina Ambulatorial: Condutas de 
Atenção Primária Baseadas em Evidências, 4ª Edição, Artmed, 2013. Página 907. 

 
QUESTÃO 37. Carina, 32 anos, vem ao pronto socorro municipal chorando copiosamente, com queixa de falta 

de ar, tontura, formigamento nas extremidades, boca seca, suor frio, taquicardia e sensação de morte 
iminente. Há relato dos familiares de já ter apresentado crises semelhantes, porém estas vem 
aumentando periodicidade e piorando progressivamente. Geralmente os episódios duram cerca de trinta 
minutos. Dos medicamentos que possuímos na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME), 
qual o medicamento de primeira escolha para o tratamento deste transtorno? 

 

(A) Diazepam. 
(B) Haloperidol. 
(C) Imipramina. 
(D) Fluoxetina. 

 
 

Referência: 
Bruce B. Duncan; Maria Inês Schmidt; Elsa R. J. Giugliani; Michael Schmidt Duncan; Camila Giugliani. Medicina Ambulatorial: Condutas de 
Atenção Primária Baseadas em Evidências, 4ª Edição, Artmed, 2013. Página 1096. 

 
 
  



QUESTÃO 38. Quatro pacientes vieram consultar esta semana na Unidade Básica de Saúde (UBS) trazendo exames 
laboratoriais para investigação de anemia Pedro, Mafalda, João e Felícia. Interprete os seguintes dados laboratoriais: 

 

PACIENTE PEDRO MAFALDA JOÃO FELÍCIA 

Idade (anos) 5 48 36 1 
Hb (g/dl) 10,5 10 14,4 8,7 
Hematócrito (%) 29,3 31 45 26,1 
VCM (fl) 73,1 75 84,0 64,1 
HCM (hemoglobina corpuscular média) (pg) 21 22,1 30 20,5 
CHCM (concentração HCM) (g/dl) 30,7 29,4 35 31 
RDW (Red cell Distribution Width) (%) 13 12 13 17 
Ferritina sérica (ng/dl) 188 352 158 4 
Ferro sérico (ng/dl) 176 39 109 29 
Capacidade total ligação ferro 198 154 300 590 
Saturação transferrina (%) 42 15 35 5 

 

De acordo com os exames laboratoriais, considerando a hipótese diagnóstica mais provável, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira e assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo: 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) Pedro 
(2) Mafalda 
(3) João 
(4) Felícia 

(    ) Anemia de doença crônica 
(    ) Anemia ferropriva 
(    ) Normal 
(    ) Talassemia 

(A) 1, 4, 3, 2. 
(B) 2, 3, 4, 1. 
(C) 3, 4, 2, 1. 
(D) 2, 4, 3, 1. 
 

Referências 
Stephen J. McPhee; Maxine A. Papadakis; Michael W. Rabow; Colaboradores. CURRENT: Medicina (Lange) Diagnóstico e Tratamento, 51ª 
Edição,McGraw-Hill 2013. Páginas 458 até 463 

 
QUESTÃO 39. Felipe, 6 anos, trazido pelos pais na emergência do hospital devido picada de cobra em membro inferior 

direito há cerca de uma hora. A respeito de acidentes com animais peçonhentos considere as seguintes afirmativas: 
 

I. A cobra responsável por cerca de 70% dos acidentes é a jararaca (cruzeira) a qual pertence ao genero Bothrops, 
sendo que o soro utilizado para esse tipo de animal é o antibotrópico; 

II. A cobra coral-verdadeira possui o veneno mais mais brando de todas cobras venenosas brasileiras; 
III. Não sabendo qual o tipo de cobra que causou o acidente utiliza-se  exame físico e laboratoriais para fazer 

diagnóstico diferencial. O acidente por cascavel geralmente gera edema local discreto e alterações como ptose 
palpebral bilateral, diplopia, mialgias intensas nas primeiras duas horas após a picada; 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a alternativa II está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

(D) Todas afirmativas estão corretas. 
 

Referência: 
Bruce B. Duncan; Maria Inês Schmidt; Elsa R. J. Giugliani; Michael Schmidt Duncan; Camila Giugliani. Medicina Ambulatorial: Condutas de 
Atenção Primária Baseadas em Evidências, 4ª Edição, Artmed, 2013.  

 
QUESTÃO 40. Assinale a alternativa que contém o tratamento ambulatorial de primeira escolha para doença inflamatória 

pélvica (DIP): 
 
(A) Penicilina benzatina 1.200.000 UI intramuscular em cada nádega por três semanas seguidas; 
(B) Metronidazol 500 mg via oral de 12/12 horas por 7 dias + penicilina benzatina 1.200.000 UI intramuscular 
(C) Ceftriaxone 500 mg intramuscular por três semanas + azitromicina 500 mg 2 comprimidos via oral dose única 
(D) Ceftriaxone 250 mg intramuscular dose única, doxiciclina 100mg via oral de 12/12 horas por 14 dias podendo associar 

metronidazol 500 mg 12/12 por 14 dias 
 

Referências: 
Rotinas em ginecologia [recurso eletrônico] / Fernando Freitas... [et al.] – 6. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Manual de Controle das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Brasília: Ministério da Saúde. 2005. 

 


