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CARGO: MÉDICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h30min (duas) horas e 30 

(trinta) minutos. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão 

composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico e Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos da Atribuição do cargo 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 – O texto que abaixo se apresenta foi escrito por Luiz Américo Camargo que é comentarista e 

consultor gastronômico, especializado em eventos e produção de conteúdo. Foi um dos fundadores 

do Paladar, marca de gastronomia de O Estado de S. Paulo. É também colunista do jornal Zero 

Hora. 

“Eu, do meu jeito e com os meus filtros, penso como o fast-food se transformou ao longo dos 

anos– nem tanto no cardápio, mas aos olhos do público. Será que ele ainda é o sistema mais veloz, 

conveniente para os apressados? Será que ele ainda é o mais barato? Mais: à luz do conhecimento 

que temos de culinária e nutrição, alguém ainda duvida que se trata meramente da pior comida 

possível? Recuemos um pouco no tempo. O costume de conferir status de refeição plena ao trio 

hambúrguer-batatas-refrigerante remonta aos Estados Unidos dos anos 50. O país vivia toda a 

pujança da indústria e iniciava a escalada da sociedade de serviços, com seus horários e demandas 

que iam muito além do expediente nine-to-five. Com pouco tempo para o almoço, com grande 

probabilidade de ter de devorar a comida no próprio ambiente profissional, eis que então surgiu a 

conveniência dos sandubas rápidos, das fritas sempre quentes. Era, acima de tudo, moderno (assim 

como, para a geração de nossos pais, eram modernos o leite em pó e o café solúvel). Matava-se a 

fome, pagava-se pouco, tudo era padronizado e organizado, havia uma aura de constante alegria. Não 

preciso dizer quão bem-sucedida foi a ideia, por todo o mundo.  

É evidente que a famosa cadeia do “M” amarelo e seus sucedâneos cresceram, se 

multiplicaram, e se tornaram sinônimo de comida de estudante. Ou de gente apressada e com 

orçamento restrito. Ou, pior ainda, viraram alternativa para as crianças. Contudo, aquilo que parecia 

uma onda de progresso inesgotável, ao que parece, chega ao seu momento mais delicado. Nunca o 

gigante McDonald’s viveu um declínio tão grande de faturamento como nos últimos anos. As razões? 

Uma nova consciência nutricional por parte dos consumidores é um dos pontos: fast-food, 

certamente, não é a melhor escolha para a saúde.  

Numa abordagem bastante idiossincrática, eu diria que as pessoas não têm por que ir ao fast-

food – a menos que gostem ou sintam vontades específicas, é claro. Seus preços já são iguais ou 

maiores do que os dos restaurantes por quilo, um sistema também muito rápido. Há food trucks com 

melhor qualidade, cobrando somas muito semelhantes. Existem até opções dentro do casual dining, 
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com boas acomodações e serviço, apenas um pouco mais caras do que as grandes redes de 

lanchonete.  

Minha filha, hoje adolescente, nunca foi proibida de comer em fast-food – embora nunca 

tenha sido estimulada. Íamos quando ela pedia, comíamos um sanduíche, as batatas. Porém, ela 

queria essencialmente os brindes (cachorrinhos, creio, ou coisa do tipo) distribuídos quando se 

consumia um determinado kit. Mas houve uma ocasião em que tudo mudou – e, posso garantir, na 

condição de pai e de aficionado por gastronomia, foi um momento inesquecível. Num certo dia, 

almoçando num ótimo restaurante, ela me disse assim. “Pai, aqui a gente não ganha brinquedo, né?”. 

“Não”, respondi. E ela declarou: “Não precisa, porque a comida é boa”. É evidente que não vou 

transformar um episódio pessoal numa generalização. Contudo, é preciso que enxerguemos que 

crianças não são necessariamente movidas a nuggets e fritas industrializadas. 

(Adaptado de: Você realmente precisa ir ao fast-food? Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/19/opinion/1474299077_900112.html. 

Acesso em 13 jan.2021) 

Assinale a afirmação que apresenta consonância com as ideias defendidas no texto acima: 

a) O colunista faz uma abordagem histórica sobre o consumo de fast-food e através de 

exemplos cria um posicionamento favorável a esse tipo de alimentação. 

b) O comentarista declara direta e indiretamente que possuía aversão aos fast-foods e, as 

experiências familiares, vividas, sobretudo com sua filha, permitiram a mudança de opinião 

quanto a esse tipo de alimentação. Por essa razão está almejando alcançar um novo espaço de 

opinião no jornal Zero Hora.  

c) No decorrer do texto podemos encontrar diversos argumentos que elucidam a ascensão, bem 

como o declínio, da Rede Wendy’s.  

d) O colunista aponta que um dos motivos para o declínio da rede McDonald’s, vem em 

decorrência da nova consciência nutricional por parte dos consumidores. 

e) No texto é apresentado que os food trucks, concorrentes da rede “M”, apresentam 

diferenciais como o uso de copos biodegradáveis e a presença de funcionários que levam o 

pedido até a mesa. 

2 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da palavra em destaque. 

a) O caminho porque passamos existe há muitos anos. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/19/opinion/1474299077_900112.html
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b) A situação por quê passou a adolescente foi constrangedora.  

c) O Brasil é rico em biodiversidade.  Porquê?  

d) Gostaria de entender o  por que de tanta euforia.  

e) Será que ela está incomodada comigo porque eu usei seu carro sem comunicar-lhe?”  

3 – Analise as frases abaixo relacionadas e assinale aquela que apresenta um equívoco quanto à 

concordância nominal. 

a) Era comum trabalhar cinco horas extras por semana. 

b) Os documentos seguem anexos ao processo.  

c) São bastantes as pessoas naquela reunião.   

d) É proibido a entrada de pessoas sem credenciais.  

e) Os alunos são tais qual o professor.  

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 

4 – O índice pluviométrico é uma medida da quantidade de chuva que recebeu uma determinada 

região. A medida é feita em e representa a altura que a água da chuva atinge em um reservatório 

aberto de um metro quadrado de base. Considera-se que no mês de janeiro de 2021 tenha ocorrido 

uma precipitação regional de aproximadamente 220 , cuja medida está ilustrada na figura a 

seguir. 

 

Com base nessas informações e desconsiderando eventuais perdas, um sistema de captação de água 

da chuva retangular (telhado), com dimensões de 10 metros de comprimento por 8 metros de largura, 

seria capaz de coletar a água da chuva no mês de janeiro de 2021, correspondente a um volume de: 

a) 9.600 litros 

b) 12.000 litros 

c) 14.800 litros 
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d) 17.600 litros 

e) 19.200 litros 

5 – Uma pesquisa sobre grupos sanguíneos realizada em uma unidade de saúde com 2.000 pessoas 

constatou que, 940 pessoas tinham o antígeno A, 460 pessoas tinham o antígeno B e 900 pessoas não 

tinham nenhum dos dois. Determine o número de pessoas que tem os antígenos A e B 

simultaneamente. 

a) 300 pessoas 

b) 750 pessoas 

c) 420 pessoas 

d) 600 pessoas 

e) 350 pessoas 

6 – A razão entre os preços de um medicamento A e o outro medicamento B, nesta ordem, é de 2 

para 3. Comprando 5 medicamentos A e 3 medicamentos B, pagaremos R$ 243,96. Neste caso, o 

preço de um medicamento do tipo A é:  

a) R$ 38,52 

b) R$ 51,36 

c) R$ 25,68 

d) R$ 12,84 

e) R$ 64,20 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 – Segundo teóricos, o mundo passa por uma transição de época e estaria no início da 4ª revolução 

industrial ou da chamada Indústria 4.0. Essa nova fase será impulsionada por um conjunto de 

tecnologias disruptivas como robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, big data (análise 

de volumes massivos de dados), nanotecnologia, impressão 3D, biologia sintética e a chamada 

internet das coisas, onde cada vez mais dispositivos, equipamentos e objetos serão conectados uns 

aos outros por meio da internet. Algumas dessas inovações estão em sua fase de “infância” e ainda 

não mostraram todo o seu potencial. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2016, sete 

países são os pioneiros da quarta revolução industrial. 

 (Adaptado de: https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/tecnologia-o-que-e-a-4-revolucao-industrial.htm. Acesso em: 14 jan. 

2021) 

 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/tecnologia-o-que-e-a-4-revolucao-industrial.htm
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Entre os sete países pioneiros da quarta revolução industrial estão: 

a) Cingapura, Brasil e Holanda. 

b) Estados Unidos, Suécia e Israel. 

c) França, Finlândia e Itália. 

d) China, Espanha e Estados Unidos. 

e) Chile, Noruega e Holanda. 

8 – Em 20 de janeiro de 2021, o democrata Joe Biden tomou posse como presidente dos EUA. Em 

semelhança à política externa do antecessor Donald Trump, Biden vê a China como um “rival 

estratégico” de Washington, mas planeja se contrapor a Beijing de forma distinta. A primeira e mais 

evidente mudança é a tentativa de retomar parcerias com a Europa, o Reino Unido e outras potências 

do G-20.  

(Disponível em: https://areferencia.com/mundo/cinco-temas-para-ficar-de-olho-na-politica-e-na-economia-mundiais-em-2021/. Acesso em 14 jan. 

2021) 

A iniciativa de Joe Biden  é importante para os Estados Unidos, pois o G20 possui como basilar 

objetivo:  

a) Reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura 

global a 2ºC, quando comparado a níveis pré-industriais. 

b) Promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos, garantindo-lhes a 

liberdade, a segurança e a justiça, sem fronteiras internas. 

c) Reunir regularmente as mais importantes economias industrializadas e emergentes para 

discutir questões-chave da economia global e promover políticas compatíveis com o 

comunicado aprovado na reunião de Berlim, em 2004. 

d) Reduzir o aquecimento global. O compromisso internacional foi aprovado em 12 de 

dezembro de 2015 e entrou em vigor oficialmente no dia 4 de novembro de 2016. 

e) Captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, 

monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso 

https://areferencia.com/diplomacia/conheca-as-linhas-mestras-da-doutrina-biden-para-as-instituicoes-globais
https://areferencia.com/mundo/cinco-temas-para-ficar-de-olho-na-politica-e-na-economia-mundiais-em-2021/
https://areferencia.com/diplomacia/conheca-as-linhas-mestras-da-doutrina-biden-para-as-instituicoes-globais
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sustentável da Amazônia Legal. Também apoia o desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros países tropicais. 

9 – Em artigo recente Luciana Sarmento, doutora em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela 

UnB (Universidade de Brasília) discorre sobre a Gestão integrada de recursos hídricos nos países 

amazônicos e os ODS e, salienta que planejamento para alcançar as metas até 2030 é essencial. “Os 

— ODS — foram adotados pelos Estados-Membros das Nações Unidas em 2015 como uma agenda 

universal de ações a serem realizadas até o ano de 2030 com o objetivo de erradicar a pobreza, 

proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e de prosperidade”, ratifica a 

pesquisadora.  

(Adaptado de: https://areferencia.com/sem-categoria/artigo-a-gestao-integrada-de-recursos-hidricos-nos-paises-amazonicos-e-os-ods/ Acesso em 14 jan 

2021.) 

A sigla ODS significa:  

a) Objetivos de Defesa Sazonal 

b) Objetivos Sustentáveis de Defesa Ambiental 

c) Objetivos da Disseminação da Sustentabilidade  

d) Ordem de Desenvolvimento Social 

e) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

10 – As armas do Estado de Santa Catarina foram estabelecidas pela Lei n. 126, de 15 de agosto de 

1895, com base no desenho de Lucas Alexandre Boiteux. A mesma Lei estabeleceu também a 

Bandeira do Estado. O Artigo 2º daquela Lei diz que as armas consistirão em uma estrela branca, 

anteposta a qual uma águia vista de frente, de asas estendidas, segurará com a garra direita uma 

............................. e com a esquerda uma.......................................... , encruzadas, ornando-lhe o peito 

um escudo com o dístico 17 de novembro escrito horizontalmente. Um ramo de trigo ao lado 

esquerdo e um de café ao lado direito ligados na parte inferior por um laço com as pontas flutuantes, 

de cor encarnada, que terá o dístico: - Estado de Santa Catarina – escrito em letras brancas 

circundarão a mesma águia sobre o qual se formará o barrete frígio.   

(Texto extraído de: https://www.sc.gov.br/conhecasc/simbolos. Acesso em 11 jan. 2021)  

A alternativa que completa corretamente o excerto está em: 

https://areferencia.com/asia-e-pacifico/no-turcomenistao-constituicao-e-alterada-e-mudancas-nao-sao-divulgadas/
https://areferencia.com/sem-categoria/artigo-a-gestao-integrada-de-recursos-hidricos-nos-paises-amazonicos-e-os-ods/
https://www.sc.gov.br/conhecasc/simbolos
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a) lança / estrela 

b) enxada / garrucha 

c) chave / âncora 

d) ramo de erva-mate / ramo de orquídea  

e) espiga de milho / cana-de-açúcar  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

MÉDICO 

11 – Apesar da maioria das mulheres iniciar a amamentação (em torno de 96%), apenas uma pequena 

parcela (em torno de 11%) amamentam exclusivamente (LME) no período de 4 a 6 meses, dentre este 

pequeno grupo, somente 41% mantém a amamentação até o fim do primeiro ano de vida e somente 

14% o fazem até o segundo ano de vida. A importância deste ato sofre inúmeras influências. Existem, 

porém, causas médicas para orientar a substituição do leite materno por fórmulas lácteas 

definitivamente, entre elas, a que se segue: 

a) Crianças pequenas para idade gestacional com ictericia pelo leite materno. 

b) Crianças nascidas de mãe diabética e insulinodependente. 

c) Filho de mãe com depressão pós-parto em uso de sertralina. 

d) Criança com galactosemia. 

e) Criança com fissura lábiopalatina. 

12 – Na atual situação da pandemia provocada pelo novo corona vírus (SARSCov2), responsável 

pela COVID-19, encontramos um cenário propício para avaliar o correto papel da vigilância em 

saúde no controle do impacto da doença sobre a população de um município, bem como no 

planejamento e organização de ações de saúde a partir dos dados analisados a cada semana 

epidemiológica. Sobre o papel dos órgãos de vigilância em saúde, na redução e prevenção do número 

de casos, é FALSA a afirmativa: 

a) Cabe à Vigilância Sanitária orientar/fiscalizar regras de funcionamento de espaços públicos. 
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b) Cabe à Vigilância Epidemiológica notificar o número de casos novos a Secretaria Municipal 

de Saúde. 

c) Cabe à Vigilância Sanitária a notificação e orientação sobre os contatos de casos suspeitos de 

COVID-19. 

d) Cabe à Vigilância Sanitária fiscalização de estabelecimentos comerciais e hotéis. 

e) Cabe a Vigilância Epidemiológica a recomendação e promoção de medidas de controle 

apropriadas da COVID-19 nos ambientes e processos de trabalho. 

13 – No Brasil, o câncer de estômago é o terceiro tipo mais frequente entre homens e o quinto entre 

as mulheres. A identificação de doença em seu estágio inicial, e o encaminhamento ágil e adequado 

para o atendimento especializado, são atribuições que dão à atenção básica um caráter essencial para 

um melhor resultado terapêutico e prognóstico. O tipo adenocarcinoma é responsável por cerca de 

95% dos casos de tumor do estômago. A respeito deste câncer é incorreto afirmar-se: 

a) Não tem relação com síndrome de polipose adenomatosa familiar, pois nesta síndrome os 

tumores restringem-se aos cólons. 

b) Guarda relação com dieta pobre em produtos de origem vegetal, dieta rica em sal, consumo 

de alimentos conservados por defumação ou conserva. 

c) A doença pode cursar assintomática, inclusive na sua fase mais avançada, já metastática. 

d) A infecção gástrica pelo Helicobacter pylori é fator de risco para seu aparecimento. 

e) Ocorre aumento de risco quando há achados de gastrite atrófica crônica ou metaplasia 

intestinal, em biópsias endoscópicas.   

14 – A doença de Parkinson (DP) é uma das doenças neurológicas mais comuns dos dias de hoje. 

Tem distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes socioeconômicas. Estima-se 

uma prevalência de 100 a 200 casos por 100.000 habitantes. Sua incidência e prevalência aumentam 

com a idade. O seu tratamento medicamentoso e não medicamentoso são disponíveis pelo SUS. A 

respeito de sua abordagem terapêutica é FALSA a afirmação: 
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a) A levodopa é o medicamento mais efetivo no controle dos sintomas da DP, especialmente a 

rigidez e a bradicinesia. 

b) Sintomas psicóticos caracterizados pela presença de alucinações e/ou delírios, geralmente na 

doença avançada, devem ser tratados com neurolépticos como haloperidol ou clorpromazina. 

c) A cirurgia de implante de estimulador cerebral profundo no núcleo subtalâmico ou no globo 

pálido interno deve ser considerada em casos refratários selecionados. 

d) Quando indicada a retirada do biperideno, este não deve ser interrompido abruptamente 

devido ao risco de efeito rebote e piora do parkinsonismo. 

e) O maior problema com o uso de levodopa é o aparecimento de flutuações motoras 

(fenômenos wearing off e on-off) e discinesias associadas com o tratamento prolongado. 

15 – O aumento da prevalência do diabetes mellitus está associado a diversos fatores, como transição 

nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, 

crescimento e envelhecimento populacional e, também, à maior sobrevida dos indivíduos com 

diabetes. É objetivo do tratamento do paciente com diabetes mellitus (DM) o bom controle 

metabólico, diminuindo, assim, os riscos de complicações micro e microvasculares. A respeito desta 

doença, é CORRETA a afirmação: 

a) Para adultos, as recomendações de níveis adequados de hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

variam de 6,5 a 7,0%, sendo mais rígidas (< 6,0%) para os mais idosos, hepatopatas e 

nefropatas, visto que há redução do risco de complicações microvasculares com valores de 

HbA1c próximos à normalidade. 

b) A puberdade e a gestação são dois períodos de resistência fisiológica à insulina e, desta 

forma, confirma o diagnóstico definitivo de diabetes mellitus. 

c) O acúmulo aumentado de gordura visceral associado à diminuição da atividade física, bem 

como a presença de sarcopenia relacionados ao envelhecer favorecem a redução da resistência 

à insulina. 
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d) Devem ser rastreados para DM tipo 2 os indivíduos acima de 45 anos de idade ou, em 

qualquer idade, pacientes com sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial ou história familiar de 

DM2. 

e) A Síndrome Metabólica, caracterizada por obesidade visceral, dislipidemia aterogênica, 

hipertensão e a resistência à insulina tem pouca influência em desfechos cardiovasculares 

desfavoráveis e aparecimento de câncer. 

16 – A propagação da tuberculose (TB) está intimamente ligada às condições de vida da população. 

Prolifera, como todas as doenças infecciosas, em áreas de grande concentração humana, com 

precários serviços de infraestrutura urbana.  O Brasil vem buscando nas articulações intersetoriais a 

resposta para a epidemia concentrada que temos em algumas populações, especialmente na 

população indígena, na população privada de liberdade, nas pessoas em situação de rua, nas pessoas 

vivendo com o HIV e naqueles vivendo em situação de extrema pobreza e fome, todos com riscos 

aumentados de desenvolver a doença. É FALSA a afirmação: 

a) Pessoas com cultura de escarro negativa e as com TB extrapulmonar exclusivamente devem 

ter o tratamento com a duração de seis meses, inclusive nas formas meningoencefálica e 

osteoarticular.   

b) A infecção prévia pelo M. tuberculosis não evita o adoecimento, ou seja, o adoecimento não 

confere imunidade e recidivas podem ocorrer. 

c) A TB pulmonar pós-primária, ou secundária, pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais 

comum no adolescente e no adulto jovem. Tem como característica principal a tosse seca ou 

produtiva. 

d) A TB ganglionar periférica é a forma mais frequente de TB extrapulmonar em pessoas 

vivendo com HIV (PVHIV) e em crianças, sendo mais comum abaixo dos 40 anos. 

e) A sensibilidade do teste rápido (TRM-TB) em amostras de escarro de adultos é de cerca de 

90% sendo superior à da baciloscopia. O teste também detecta a resistência à rifampicina, com 

uma sensibilidade de 95%. 
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17 – As diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância em saúde, entre as 

quais se incluem as de vacinação, são definidas em legislação nacional (Lei nº 6.259/1975), a qual 

aponta que a gestão das ações é compartilhada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e 

pelos municípios. Devem ser pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e na Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), tendo por base a regionalização, a rede de serviços e as tecnologias 

disponíveis. A respeito do calendário vacinal oficial, é INCORRETO afirmar-se: 

a) Com respeito da vacina contra febre amarela, que apesar de uma dose ser capaz de imunizar 

o indivíduo por toda a vida, quando utilizada em crianças muito novas, a eficácia pode ser 

comprometida, havendo uma recomendação de reforço aos quatro anos. 

b) A vacina meningocócica ACWY conjugada substituiu o reforço da meningocócica C para os 

adolescentes de 11 e 12 anos de idade, e previne os quatro sorotipos de meningite bacteriana: 

A, C, W e Y. 

c) A vacina contra HPV também é indicada para as mulheres e homens de nove a 26 anos de 

idade vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes 

oncológicos, sendo o esquema vacinal de três doses (0, 2 e 6 meses). 

d) A vacina contra febre amarela é produzida com vírus vivo atenuado, e propicia o 

desenvolvimento de níveis protetores de anticorpos contra a doença por toda a vida, sendo 

indicada para pessoas que vivem com HIV e que tem contagem de células CD4 menor que 350 

células/mm3. 

e) Reações vacinais graves e óbito pós vacinação devem ser notificados nas 3 esferas (federal, 

estadual e municipal) pela vigilância epidemiológica em até 24 horas. 

18 – O risco de doença hepática aumenta acentuadamente em homens que bebem mais que 40g, 

principalmente mais 80g de álcool/dia (equivalente cerca de 2 a 8 latas de cerveja, 3 a 6 doses de 

destilado ou 3 a 6 taças de vinho) durante mais de 10 anos. Para o desenvolvimento de cirrose, o 

consumo é geralmente maior que 80g/dia, por mais de 10 anos. Mas apenas alguns etilistas crônicos 

desenvolvem doença hepática, indicando que existem outros fatores envolvidos. A respeito do 

alcoolismo crônico é CORRETO afirmar-se: 

https://pebmed.com.br/nova-vacina-contra-a-meningite-esta-disponivel-no-sus/
https://pebmed.com.br/nova-vacina-contra-a-meningite-esta-disponivel-no-sus/
https://pebmed.com.br/nova-vacina-contra-a-meningite-esta-disponivel-no-sus/
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a) Esteatose hepática é a consequência inicial e mais comum do consumo exagerado de bebidas 

alcoólicas, sendo potencialmente irreversível, mesmo com suspensão de ingestão. 

b) Em alcoólatras a encefalopatia de Wernicke e psicose de Korsakoff são resultantes da 

deficiência de vitamina B12. 

c) O alcoolismo crônico, em seu espectro de complicações, pode causar a contratura da fáscia 

palmar de Dupuytren, aranhas vasculares, hipogonadismo.    

d) A coexistência de cirrose alcoólica, acúmulo de ferro e hepatite C crônica não está 

relacionado ao risco de carcinoma hepatocelular. 

e) Mulheres são mais suscetíveis que os homens ao desenvolvimento de doença hepática pelo 

álcool por apresentarem maior quantidade de álcool desidrogenase na mucosa gástrica. 

19 – A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica que causa destruição articular 

irreversível, após estímulo possivelmente autoimune ou infeccioso. Além das manifestações 

articulares, pode levar a acometimento em outros órgãos e aumento de mortalidade consequente a 

doenças cardiovasculares, infecções e neoplasias além de piora da qualidade de vida, incapacidade 

funcional e altos custos para a sociedade. Marque a afirmativa FALSA: 

a) As radiografias simples tem alta sensibilidade para identificar inflamação de partes moles e 

alterações ósseas iniciais da AR. 

b) A dosagem de anti-CCP não é um exame obrigatório, mas pode auxiliar em casos de dúvida 

diagnóstica, geralmente reservada para casos em que o FR é negativo. 

c) Em pacientes com poliartrite há menos de 6 semanas, deve-se considerar a possibilidade de 

infecção viral, particularmente se houver febre e exantema. 

d) Alguns dos fatores de mau prognóstico são: sexo feminino, tabagismo, início da doença em 

idade mais precoce, níveis elevados de proteína C reativa, grande número de articulações 

edemaciadas, manifestações extra-articulares. 

e) O Metotrexate deve ser a primeira escolha terapêutica, porém está associado a alta taxa de 

toxicidade hepática e gastrointestinal, podendo levar à suspensão do tratamento em 

aproximadamente 30% dos casos. 
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20 – O hipotireoidismo é uma síndrome clínica resultante da produção ou ação deficiente dos 

hormônios tireoidianos, resultando em lentificação dos processos metabólicos. O diagnóstico 

laboratorial é feito através da dosagem sérica de TSH e T4 livre. O TSH é padrão-ouro para avaliação 

da função tireoidiana, com sensibilidade de 98% e especificidade de 92% para definição do 

diagnóstico. Com relação a esta doença, é FALSA a afirmação: 

a) O seguimento do hipotireoidismo na gestação deve ser feito com especial atenção para o 

primeiro trimestre, com acompanhamento a cada 4 semanas até a primeira metade da gestação 

e depois na 26ª e 32ª semanas. 

b) A presença de bócio (pequeno a moderado) sugere a presença de tireoidite de Hashimoto. 

c) A investigação de hipotireoidismo deve ser realizada em pacientes considerados de risco para 

hipotireoidismo, como naqueles em uso de drogas como litio, amiodarona e interferon alfa. 

d) Doses excessivas de levotiroxina podem ocasionar tireotoxicose, com risco de fibrilação 

atrial (especialmente em idosos), elevação da pressão arterial, doença miocárdica isquêmica e 

redução da densidade mineral óssea em mulheres pós menopausa. 

e) O tratamento do hipotireoidismo subclínico com TSH ≤ 10 μUI/mL em pacientes idosos com 

mais de 65 anos é sempre recomendado devido ao maior risco de doença cardiovascular nesta 

faixa etária. 

 


