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CARGO: MÉDICO – CLÍNICO GERAL 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

3 maiores desafios da saúde pública no Brasil 
 

Criado pela Constituição Federal (CF) de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido internacionalmente, 
mas enfrenta uma série de obstáculos que precisam ser vencidos nos próximos anos para que continue existindo. 

Apesar das dificuldades para obter os recursos necessários, o Ministério da Saúde vê no SUS áreas de referência 
mundial: apenas em 2017, foram realizados 3,9 bilhões de atendimentos na rede credenciada. 

O SUS está entre os maiores sistemas do mundo com o melhor orçamento da Esplanada dos Ministérios; em 2017, 
de acordo com a EBC, foram destinados R$ 130,2 bilhões para o setor. Para enfrentar os desafios que virão é preciso 
entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, entendendo de que forma 
é possível resolver problemas como falta de saneamento básico e educação precária, que influenciam diretamente nos 
gastos públicos com a saúde. 

Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, que, segundo dados do Ministério da Saúde, geram ao governo 
o custo de R$ 129 milhões. Um estudo realizado pela Agência Brasil em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 
revelou que os investimentos públicos ao longo de 15 anos em distribuição, tratamento e coleta de água e esgoto estão 
diretamente relacionados à redução de internações por infecções gastrointestinais na rede hospitalar pública. O estudo 
expôs que, em 2013, foram mais de 340 mil internações em todo o país. De acordo com o Instituto Trata Brasil, se 100% 
da população tivesse acesso à coleta de esgoto, haveria redução, em termos absolutos, de cerca de 21% ao ano nos 
tratamentos. 

A educação é outro elemento fundamental no debate acerca da saúde pública. Com ela, é possível a construção de 
conhecimentos relacionados a autocuidado, higiene e prevenção de inúmeras doenças. Exemplo prático de como essa 
relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato, em que o personagem Jeca Tatu é retratado como 
um trabalhador rural do Vale do Paraíba (SP), um caboclo que sofria de “amarelão”, doença causada por vermes, cuja 
presença no organismo causa anemia, fraqueza e cor amarelada na pele, denunciando as precárias condições de vida da 
população. 

A CF determina que ao menos 18% da Receita Líquida de Impostos (RLI) do governo federal sejam destinados à 
educação. Na saúde, o mínimo estipulado é de 15%. Com a implementação da PEC 55, o valor atribuído a esses setores 
cairá de acordo com a proporção das receitas de impostos e em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Portanto, os 
desafios para atingir uma saúde pública de qualidade passam pelo cumprimento da CF, pelo desenvolvido do acesso ao 
saneamento básico e, sobretudo, pela educação pública. 
(EBC. Senado Federal, Câmara Legislativa. Disponível em: https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/maiores-desafios-da-saude-

publica-no-brasil/. Publicado em: 07/11/2019.) 

 

01 
Considerando o título do texto, analise as afirmativas a seguir. 
I.  O título antecipa o tipo de abordagem que o tema tratado receberá no desenvolvimento do texto.  
II.  Há uma relação de sinonímia entre as palavras “desafios” (presente no título do texto) e “obstáculos” (presente no 

primeiro parágrafo do texto). Essa relação garante a progressão textual.  
III. O título está estruturado sob a forma de uma frase declarativa afirmativa. Caso ele estivesse estruturado sob a forma 

de uma frase interrogativa, uma redação possível seria: “Quais são os 3 maiores desafios da saúde pública no Brasil?”  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas.  
D) II e III, apenas.  
 

02 
“Apesar das dificuldades para obter os recursos necessários, [...]”. Sobre esse trecho do texto, pode-se afirmar que:  
A) A palavra “apesar”, de natureza adverbial, é usada para sinalizar uma comparação. 
B) Sinaliza a introdução de um fato contrário ao da informação apresentada no parágrafo anterior.  
C) Funciona como um elo com o parágrafo anterior, mas introduz um fato contrário à informação que é dada em seguida.  
D) A informação trazida pelo trecho complementa o dado subsequente, o que, do ponto de vista semântico, caracteriza 

uma relação de adição.  
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03 
A ideia defendida nesse texto está em:  
A) “O SUS está entre os maiores sistemas do mundo com o melhor orçamento da Esplanada dos Ministérios.”  
B) “Criado pela Constituição Federal (CF) de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido internacionalmente.”                                                                                               
C) “Para enfrentar os desafios que virão é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade 

brasileira e sua realidade, entendendo de que forma é possível resolver problemas como falta de saneamento básico e 
educação precária, que influenciam diretamente nos gastos públicos com a saúde.”  

D) “Um estudo realizado pela Agência Brasil em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, revelou que os investimentos 
públicos ao longo de 15 anos em distribuição, tratamento e coleta de água e esgoto estão diretamente relacionados à 
redução de internações por infecções gastrointestinais na rede hospitalar pública.” 

 

04 
Em “[...] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira [...]” (3º§), a palavra 
“gama” pode ser substituída, sem prejudicar o sentido do trecho, por:  
A) Série. 
B) Ruptura. 
C) Grandeza. 
D) Intensidade. 
 

05 
O referente sugerido entre parênteses para a palavra destacada está correto em:                                                                                               
A) “Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, […]” (Ministério da Saúde)   
B) “Exemplo prático de como essa relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato [...]” (saúde 

pública) 
C) “Com ela, é possível a construção de conhecimentos relacionados a autocuidado, higiene e prevenção de inúmeras 

doenças.” (a educação) 
D) “[…] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, […]” 

(complexa gama de elementos) 
 

06 
“O estudo expôs que, em 2013, foram mais de 340 mil internações em todo país. De acordo com o Instituto Trata Brasil, 
se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto, haveria redução, em termos absolutos, de cerca de 21% ao 
ano nos tratamentos.” (4º§) As expressões destacadas nesse trecho têm, respectivamente, sentido de:  
A) Adição e finalidade.                                                                                                 
B) Comparação e oposição.  
C) Conformidade e condição. 
D) Concessão e consequência. 
 

07 
A palavra destacada NÃO é um pronome relativo em:  
A) “[…] mas enfrenta uma série de obstáculos que precisam ser vencidos nos próximos anos […]”.                                                                                               
B) “[…] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, […]”. 
C) “A CF determina que ao menos 18% da Receita Líquida de Impostos (RLI) do governo federal sejam destinados à 

educação.” 
D) “Exemplo prático de como essa relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato, em que o 

personagem Jeca Tatu é retratado como um trabalhador rural do Vale do Paraíba (SP), [...]”.  
 

08 
O estudo desenvolvido pela Agência Brasil foi apresentado como justificativa para:  
A) A necessidade de saneamento básico como forma de prevenção de doenças.                                                                                                 
B) O SUS ser considerado um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. 
C) Os três principais problemas tratados no texto para que a população brasileira tenha boas condições de saúde.  
D) A importância de uma educação de qualidade, que contemple aspectos como autocuidado, higiene e prevenção de 

doenças.  
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09 
O verbo ou a locução verbal destacada deve sua flexão à expressão assinalada em:  
A) “Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, [...]” 
B) “[…] o Ministério da Saúde vê no SUS áreas de referencia mundial: […]”                                                                                                
C) “[…] de acordo com a EBC, foram destinados R$ 130,2 bilhões para o setor.”    
D) “A educação é outro elemento fundamental no debate acerca da saúde pública.” 
 

10 
A substituição da expressão destacada pelo pronome correspondente NÃO foi realizada corretamente em: 
A) “enfrentar os desafios” = enfrentá-los 
B) “obter os recursos necessários” = obtê-los                                                                                              
C) “atingir uma saúde pública de qualidade” = atingi-la  
D) “denunciado as precárias condições de vida da população” = denunciando-lhes 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Os estudantes de uma turma do ensino médio foram questionados sobre qual a área de atuação do curso que preten-
dem fazer na faculdade. Observou-se que um terço do total dos estudantes pretende fazer um curso da área de exatas 
e a quarta parte do total de estudantes pretende fazer um curso da área de humanas. Além disso, os cursos da área de 
biológicas foram escolhidos pelos 35 estudantes restantes. Sabendo que cada estudante optou por uma única área de 
atuação, quantos estudantes pretendem fazer um curso da área de exatas?  
A) 24 
B) 28 
C) 32 
D) 36 
 

12 
A sequência de números a seguir representa a quantidade de itens produzidos, em milhares, por uma indústria em 
cada hora de operação: 
 

20, 22, 24, 12, 14, 16, 8, 10, 12, ... 
 

Considerando que essa sequência possui uma regra lógica de formação, qual a quantidade de itens, em milhares, 
produzida na décima segunda hora de operação dessa indústria? 
A) 6 
B) 8 
C) 10 
D) 12 
 

13 
Considere a seguinte afirmação: 
 

“Hoje está chovendo e não vou sair”. 
 

A negação lógica dessa sentença é 
A) Hoje não está chovendo e vou sair. 
B) Hoje não está chovendo ou vou sair. 
C) Ou hoje está chovendo ou não vou sair. 
D) Se hoje está chovendo então não vou sair. 
 

14 
Em um abrigo de animais, há apenas cachorros das raças A e B. Sobre esses animais, 80% são da raça A e 20% da raça 
B. Uma determinada doença contaminou muitos cachorros da raça A, mas nenhum da raça B. Após a erradicação da 
doença, constatou-se que 60% dos cachorros não contaminados eram da raça A. Considerando que nenhum cachorro 
morreu e que não houve novos cachorros resgatados, qual o percentual de cachorros contaminados pela doença? 
A) 30% 
B) 40% 
C) 45% 
D) 50% 
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15 
O administrador de determinada empresa pretende ofertar um curso de qualificação para seus funcionários e realizou 
uma pesquisa questionando a preferência pela realização do curso na quinta-feira e/ou sexta-feira da próxima semana. 
O resultado da pesquisa encontra-se na seguinte tabela: 
 

Disponibilidade Número de funcionários 

Apenas na quinta-feira 25 

Quinta-feira 32 

Sexta-feira 37 
 

Com base nessas informações, o número de funcionários que optou pela realização do curso apenas na sexta-feira é: 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 32 
 

16 
Considere que no esquema lógico a seguir falta uma figura que o completa: 
 

 
 

Assinale a alternativa que evidencia essa figura. 
 

A) 

 
  

B) 

 
  

C) 

 
  

D) 

 
 
17 
Considere as seguintes proposições compostas: 

I. 6 + 2 = 8 ↔ √5 > 2 
II. −5 > 0 → 20 = 1 
III. π > 4 v 4 + 3 ≠ 6 
São verdadeiras as proposições compostas 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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18 
Em um grupo com 32 estudantes, o número daqueles que jogam vôlei representa o triplo do número de estudantes 
que apenas jogam basquete. Além disso, sabe-se que a metade dos estudantes desse grupo não pratica nenhum desses 
dois esportes. Nesse contexto, a porcentagem dos estudantes do grupo que jogam apenas basquete é: 
A) 12,5% 
B) 16% 
C) 18,5% 
D) 24% 
 

19 
Convidada por sua professora, uma criança escreveu as seguintes palavras no quadro: 
1. Lã 
2. Chá 
3. Cinto 
4. Pronto 
Considerando que essa sequência de palavras escrita pela criança tem uma regra lógica de formação, dentre as palavras 
relacionadas, qual poderia ser a próxima palavra escrita no quadro? 
A) Limão. 
B) Moletom. 
C) Passarela. 
D) Perpendicular. 
 

20 
Dizer que “Mariana não é enfermeira ou Pedro é carioca” é, do ponto de vista lógico, equivalente a dizer que:  
A) Se Mariana é enfermeira então Pedro é carioca. 
B) Se Pedro é carioca então Mariana é enfermeira. 
C) Se Mariana não é enfermeira então Pedro é carioca. 
D) Se Mariana não é enfermeira então Pedro não é carioca. 
 

INFORMÁTICA 
 

21 
A política de recuperação de dados (backup) é uma grande aliada da segurança dos dados e pode ser um determinante 
para organizações e usuários, quando ocorrem perdas ou danificação de informações por defeito no hardware ou 
eliminação acidental. Diante do exposto, para realizar o backup é necessário adotar algumas estratégias para seu 
sucesso. É correto afirmar que: 
A) Pode ser feito somente uma vez, registrando todos os dados existentes no computador.  
B) É permitido o acesso público ao backup sem qualquer identificação por senha privada dos usuários da organização. 
C) Os backups podem ser feitos online ou em periféricos, sendo que, neste caso, deverá ser armazenado dentro da 

organização, caso ela necessite dos dados.  
D) Deve ser feito periódica e automaticamente, mantendo-os organizados e identificados e, se realizados em periféricos, 

estes devem ser armazenados fora da organização. 
 

22 
Para melhorar o nível de segurança do notebook, que possui Sistema Operacional Windows 7, podem ser adotadas 
algumas medidas; analise-as. 
I. Manter todos os plugins e navegadores atualizados. 
II. Manter o Windows como instalado originalmente. 
III. Criar um ponto de restauração do Windows. 
IV. Instalar firewalls para identificar tentativas de invasão. 
V. Instalar antimalware/antispyware e, também, screenlogger e keylogger para remoção de vírus. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e V. 
B) I e II.                                                                                
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
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23 
Considerando o Windows Explorer, um gerenciador de arquivos e pastas onde diferentes operações podem ser 
realizadas, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pastas podem somente ser criadas e não modificadas dentro do Windows Explorer. 
II. Shift + Del (delete) é utilizado para excluir um arquivo ou pasta permanentemente.  
III. Ctrl + Y é utilizado para desfazer uma ação anteriormente desfeita por meio do atalho Ctrl + Z. 
IV. Ctrl + D é uma forma usada para excluir um arquivo ou pasta e enviar para a lixeira. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.  
B) I e III.  
C) I e IV.  
D) II, III e IV.  
 
24 
O Linux é um sistema operacional baseado em Unix e de código aberto e gratuito. É disponibilizado sob a licença GPL 
(Licença Pública Geral, do inglês General Public License), para que qualquer pessoa possa estudar, utilizar, modificar e 
distribuir de acordo com termos da licença. Considerando o Linux, assinale a afirmativa correta. 
A) Prompt de comando: forma mais primitiva do usuário interagir com o Kernel por meio do Command.                                                                                          
B) Kernel: representa as camadas mais baixas da interface com o hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos 

do sistema.     
C) Command: interpreta os comandos e é a interface entre o usuário e o sistema operacional, sendo um arquivo 

executável, encarregado de interpretar comandos, transmiti-los ao sistema e devolver resultados para o usuário. 
D) Interface Gráfica (GUI): forma mais recente de o usuário interagir com o sistema operacional. A interação é feita por 

meio de janelas, ícones, botões, menus, utilizando o mouse. O Linux possui inúmeras interfaces gráficas, genericamente 
conhecidas como ambiente K. 

 
25 
LibreOffice é uma suíte de aplicativos para escritórios oriundos do StarOffice 5.1. A suíte é compatível com o Microsoft 
Office, o que permite o uso do LibreOffice e do Microsoft Office em um mesmo computador com o Sistema Operacional 
Windows. Considerando o LibreOffice, analise as afirmativas a seguir. 
I. É um software livre e pode ser modificado respeitando as licenças de código aberto.                                                              
II. O Writer é similar ao Word e pode ser usado para a criação de documentos textuais. O comando Ctrl + SHIFT + I salva 

um documento e permite modificar o seu nome.    
III. Os arquivos do Windows Excel não podem ser abertos no programa Calc, enquanto os do PowerPoint podem ser 

abertos no Impress. 
IV. É uma multiplataforma, por isso pode ser usado em várias arquiteturas de hardware e múltiplos sistemas operacionais, 

como o Microsoft Windows, Mac OS X e Linux.                   
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) I e IV.  
C) I, II e III.  
D) II, III e IV.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
Considerando, exclusivamente, a competência estadual em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirma-
tivas a seguir. 
I. Participar do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. 
II. Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde. 
III. Efetuar o acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da 

unidade federada. 
IV. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
 

 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: MÉDICO – CLÍNICO GERAL 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 8 - ╩ 

27 
Alguns itens são necessários à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal. Para a execução 
destas ações, no âmbito das Unidades Básicas de Saúde (UBS) como recursos de infraestrutura, está INCORRETO o que se 
afirma em: 
A) Área de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados básicos de enfermagem, uma sala de vacina e 

sanitários, por unidade. 
B) Funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgências e emergências, como 

pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. 
C) Unidade Básica de Saúde (UBS) com ou sem Saúde da Família inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde do Ministério da Saúde, de acordo com as normas sanitárias vigentes. 
D) Equipe composta por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar de consultório dentário ou técnico em higiene 

dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. 
 

28 
A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS) tem como proposta utilizar metodologias e tecnologias para o 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo com a participação popular, a gestão participativa, o controle 
social, o cuidado, a formação e as práticas educativas em saúde. “É o encontro de conhecimentos construídos histórica e 
culturalmente por sujeitos, ou seja, o encontro desses sujeitos na intersubjetividade, que acontece quando cada um, de forma 
respeitosa, coloca o que sabe à disposição para ampliar o conhecimento crítico de ambos acerca da realidade, contribuindo 
com os processos de transformação e de humanização”. De acordo com os princípios da Política Nacional de Educação Popular 
em Saúde (PNEP-SUS), as informações se referem a: 
A) Diálogo. 
B) Emancipação. 
C) Amorosidade. 
D) Problematização. 
 

29 
Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. Apresenta várias 
manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária; secundária; latente; e, terciária. São estágios em que a 
transmissão é considerada maior: 
A) Primária e latente. 
B) Latente e terciária. 
C) Primária e secundária. 
D) Terciária e secundária. 
 

30 
HIV é a sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência Humana. Causador da Aids, ataca o sistema imunológico, responsável 
por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA dessa célula 
que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a 
infecção. 

(Ministério da Saúde.) 
 

A Constituição Brasileira preconiza direitos e obrigações de todas as pessoas que convivem com HIV, garantindo a 
dignidade humana e o acesso à saúde pública. Em relação aos direitos fundamentais da pessoa portadora do vírus da 
Aids, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O portador do vírus será submetido ao isolamento, quarentena, ou qualquer tipo de reclusão para evitar a proliferação 

do vírus. 
(     ) Todas as pessoas têm direito de receber sangue e hemoderivados, órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente 

testados para o HIV. 
(     ) Todo o portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que deseja o seu estado de saúde e o resultado 

dos seus testes. 
(     ) A pessoa com HIV/Aids tem direito à continuação de sua vida civil, profissional, sexual e afetiva. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, V. 
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31 
Conceber a saúde tem sido caracterizada como um “conceito ampliado”, pois não reduz a saúde à ausência de doença, 
promovendo a ideia de que uma situação de vida saudável não se resolve somente com a garantia do acesso aos serviços 
de saúde – o que também é fundamental – mas depende, sobretudo, da garantia de condições de vida dignas que, em 
conjunto, podem proporcionar a situação de saúde. Nesse sentido, são indissociáveis o conceito de saúde e a noção de 
direito social. Na interface da educação e da saúde, constituída com base no pensamento crítico sobre a realidade, 
torna-se possível pensar educação em saúde como formas do homem reunir e dispor recursos para intervir e transformar 
as condições objetivas, visando a alcançar a saúde como um direito socialmente conquistado, a partir da atuação 
individual e coletiva de sujeitos político-sociais. 

(Disponível em http://www.sites.epsjv.fiocruz.br) 
 

Em relação às diretrizes para o trabalho da Educação na Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política Nacional 

de educação permanente para ajustes necessários, atualizando-a conforme as experiências de implementação, 
assegurando a inserção dos municípios e estados neste processo. 

II. Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 
para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem 
inovadoras, dentre outras. 

III. Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para atender às 
necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os gestores das três esferas 
de governo, as instituições de ensino, os serviços de controle social e que podem contemplar ações no campo da 
formação e do trabalho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) II e III, apenas. 

 
32 
A Caderneta da Criança – Passaporte da Cidadania (2ª edição), versão menino e menina, é fruto de um convênio de 
cooperação do Ministério da Saúde (MS), através da Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (Cocam) 
e do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas (Dapes) da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps), com 
o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), e traz orientações 
sobre: os cuidados com a criança para que ela cresça e se desenvolva de forma saudável; os direitos e deveres das crianças 
e dos pais; aleitamento materno; alimentação complementar saudável; vacinas; saúde bucal; marcos do desenvolvi-
mento; consumo; e informa sobre o acesso aos equipamentos e programas sociais e de educação. 

(Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3300-ms-e-fiocruz-apresentam-nova-versao-da-caderneta-da-crianca.) 
 

Sobre os aspectos relacionados à vigilância do desenvolvimento infantil que devem ser observados pelos profissionais 
de saúde, marque V para os verdadeiros e F para os falsos. 
(     ) Riscos de violência doméstica, depressão materna, drogas e alcoolismo. 
(     ) Existência de infecções durante o período gestacional (STORCH + Zika). 
(     ) Prematuridade (< 37 semanas). 
(     ) Peso abaixo de 4.500 gramas. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, V. 
 

33 
Ao avaliar o acompanhamento do desenvolvimento da criança na “Atenção Primária” e constatar a presença de três ou mais 
alterações fenotípicas, o profissional de saúde deverá classificar esta criança como: provável atraso no desenvolvimento; 
dessa forma, deverá ter a conduta de orientar a mãe ou o cuidador a: 
A) Retornar para acompanhamento, conforme a rotina de serviço de saúde. 
B) Encaminhar a criança ao fisioterapeuta para estímulo do seu desenvolvimento.  
C) Acionar, imediatamente, a rede de atenção especializada para avaliação do desenvolvimento. 
D) Marcar consulta de retorno em trinta dias; e, em casos de sinais de alerta, retornar antes desse período. 
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34 
O melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico do perímetro cefálico, do peso, 
do comprimento, ou da estatura e do Índice de Massa Corporal (IMC) da criança na Caderneta da Criança. O Índice de 
Massa Corporal (IMC) para idade expressa a relação entre o peso da criança e o quadrado da estatura (comprimento 
ou altura). É utilizado para identificar o excesso de peso entre crianças e tem a vantagem de ser um índice que será 
utilizado em outras fases do curso da vida. As crianças menores de dois anos, de acordo com a Caderneta da Criança 
do Ministério da Saúde (MS), deverão ter sua estatura medida deitada, pois existe uma diferença de centímetros (cm) 
entre a estatura medida em pé, sendo ela de: 
A) 0,70 cm. 
B) 0,01 cm. 
C) 0,25 cm. 
D) 0,50 cm. 
 

35 
A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis, também 
conhecida como bacilo de Koch, em homenagem a Robert Koch, médico alemão que identificou tal bactéria. O Brasil é o 
16º país com maior incidência de tuberculose no mundo; porém, ao contrário do que muitas vezes é divulgado, esta 
incidência tem caído substancialmente nos últimos anos. Em 1999, a incidência era de 51 casos para cada 100.000 
habitantes. Em 2007, já havia caído para 38 por 100.000. Rio de Janeiro e Amazonas são os estados com o maior número 
de casos (incríveis 73 por 100.000). 

(Disponível em: https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas.) 
 

O Calendário Nacional de Vacinação da Criança preconiza qual vacina para formas graves da tuberculose (miliar e 
meníngea)? 
A) BCG. 
B) Vacina rotavírus humano G1P1. 
C) Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada). 
D) Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada). 
 

36 
A artrite reumatoide trata-se de uma doença crônica de caráter inflamatório que atinge, principalmente, mulheres na 
faixa etária de 30 a 50 anos, com pico de incidência na quinta década de vida. De acordo com as Diretrizes do Ministério 
da Saúde sobre a artrite reumatoide, assinale a afirmativa correta. 
A) São obrigatórias as solicitações do fator reumatoide e do anti-CCP na investigação da artrite reumatoide. 
B) Os níveis de serviços de PCR e VHS auxiliam no controle e observação da atividade da doença; porém, não têm valor 

prognóstico. 
C) As manifestações extra-articulares, como episclerite e derrame pleural, se associam a pior prognóstico e maior taxa de 

mortalidade. 
D) O exame clínico é mais sensível que a radiografia e a ressonância nuclear magnética para detectar alterações inflamatórias 

nas fases iniciais da artrite reumatoide. 
 

37 
“Paciente feminina, 53 anos, com achado ao exame físico cervical de nódulo tireoidiano único, confirmado à ultrassonografia 
como tumoração sólida de 1,3 cm de diâmetro no maior eixo, isoecoica, de limites bem definidos; apresenta TSH dentro dos 
limites da normalidade e nega sintomas de quaisquer naturezas.” Considerando a suspeição laboratorial, clínica e ultrasso-
nográfica do nódulo, conforme preconizado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Na cintilografia com iodo, o nódulo hiperfuncionante, com ou sem supressão extranodular, é, na grande maioria das 

vezes, benigno. 
B) Em caso de punção aspirativa com agulha fina evidenciando categoria Bethesda II, a paciente deverá ser submetida 

novamente à punção guiada por exame ultrassonográfico.  
C) Em caso de punção aspirativa com agulha fina evidenciando categoria Bethesda V, a conduta preconizada é a ressecção 

cirúrgica do lobo correspondente ou da glândula como um todo. 
D) Alguns achados à ultrassonografia são associados a maior risco de malignidade do nódulo, tais como hipoecogenicidade, 

microcalcificações, margens irregulares, vascularização predominante ou exclusivamente central no Doppler e diâmetro 
anteroposterior maior que o transverso. 
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38 
“Paciente masculino, 76 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus e insuficiência cardíaca, é trazido 
por familiares ao pronto-socorro devido à confusão mental, iniciada há cerca de 20 minutos, associada a episódio de queda. 
Ao exame, paciente eupneico, afásico, PA 180 X 105 mmHg, com tempo enchimento capilar < 2 segundos e ferimento corto-   
-contuso em supercílio direito. Tomografia computadorizada de crânio evidenciando imagem hipodensa em porção temporal 
de lobo superior esquerdo.” Considerando o caso hipotético e as orientações das Diretrizes para o Tratamento do Acidente 
Vascular Isquêmico, assinale a afirmativa correta. 
A) O nifedipino é a droga de escolha para controle pressórico. 
B) Em caso de hipotensão, a fenilefrina é uma boa opção em cardiopatas. 
C) Deverá ser feita a estabilização glicêmica do paciente com insulina regular, com a meta de glicemia entre 60 e 100 

mg/dL. 
D) Para se iniciar o protocolo clínico terapêutico para acidente vascular encefálico, é necessária a redução da pressão 

arterial do paciente para níveis < 160 x 100 mmHg. 
 
39 
A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, definida por certos níveis pressóricos, em que os benefícios 
do tratamento (não medicamentoso e/ou medicamentoso) superam os riscos. Por se tratar de condição frequentemente 
assintomática, a hipertensão arterial costuma evoluir com alterações estruturais e/ou funcionais em órgãos-alvo, como 
coração, cérebro, rins e vasos. É o principal fator de risco modificável com associação independente, linear e contínua para 
doenças cardiovasculares, doença renal crônica e morte prematura. Considerando as recomendações das Diretrizes Brasileiras 
de Hipertensão Arterial de 2020, nos hipertensos de risco cardiovascular baixo ou moderado, a meta de tratamento é manter 
a pressão arterial em valores inferiores a: 
A) 120 x 80 mmHg. 
B) 130 x 80 mmHg. 
C) 140 x 80 mmHg. 
D) 140 x 90 mmHg. 
 

40 
No tratamento da hipertensão arterial sistêmica, os medicamentos anti-hipertensivos disponíveis podem ser utilizados 
desde que sejam observadas as suas indicações e contraindicações específicas, além de pleno conhecimento dos seus 
efeitos farmacológicos. Assinale a afirmativa INCORRETA a respeito dos anti-hipertensivos e seus mecanismos de ação. 
A) Os betabloqueadores cardiosseletivos bloqueiam preferencialmente os receptores beta-1 adrenérgicos; seus principais 

representantes são: propranolol, nadolol e pindolol.  
B) Os betabloqueadores promovem diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de renina, havendo readaptação 

dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. 
C) Os bloqueadores do canal de cálcio di-hidropiridínicos (anlodipino, nifedipino e felodipino) exercem efeito vasodila-

tador predominante, com menor interferência na frequência cardíaca e função sistólica. 
D) Os bloqueadores do canal de cálcio não di-hidropiridínicos, como as difenilalquilaminas (verapamila) e as benzotiaze-

pinas (diltiazem), têm menor efeito vasodilatador e agem na musculatura e no sistema de condução cardíaco.  
 
41 
A síndrome nefrítica se caracteriza por início súbito de hematúria, proteinúria, oligúria, hipertensão arterial sistêmica e deficit 
de função renal, embora não seja essencial que tais alterações ocorram simultaneamente. Na investigação diagnóstica da 
síndrome nefrítica, NÃO se espera encontrar: 
A) Diminuição de C3. 
B) Diminuição de CH50.  
C) Proteinúria > 4,0 g/dia.  
D) Hematúria macro ou microscópica com dismorfismo eritrocitário. 
 
42 
A pneumonia adquirida na comunidade persiste no país como a pneumopatia de maior impacto, sendo a terceira causa 
de mortalidade em nosso meio. De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia para o 
manejo da pneumonia adquirida na comunidade, o tratamento padrão das pneumonias adquiridas na comunidade de 
baixa gravidade, de regime ambulatorial, é feito com: 
A) Monoterapia durante cinco dias. 
B) Dois antibióticos durante cinco dias. 
C) Monoterapia durante quatorze dias. 
D) Dois antibióticos durante sete a dez dias. 
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43 
Frente ao diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2, além da orientação sobre mudanças no estilo de vida, o médico deve 
avaliar a indicação de incidir prescrição de agentes antidiabéticos, tendo como meta o controle glicêmico. Em relação 
aos antidiabéticos orais, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O uso de metformina a longo prazo pode se associar à deficiência de vitamina B12. 
B) As glitazonas podem gerar retenção hídrica e, com isso, aumento do peso corporal do paciente. 
C) São agentes que não atuam aumentando diretamente a secreção de insulina: metformina, pioglitazona e acarbose. 
D) Os inibidores da dipeptidil peptidase-4 (DPP-4), conhecidos como gliptinas, impedem a reabsorção de glicose pela 

inibição das proteínas nos túbulos proximais dos rins. 
 

44 
Sobre o tratamento da glomerulosclerose segmentar e focal, analise as afirmativas a seguir. 
I. É recomendado o tratamento com prednisona na dose de, aproximadamente, 1 mg/ kg/dia. 
II. O tratamento deve ser feito pelo menos seis meses antes de se concluir que o paciente é córtico-resistente. 
III. O uso de ciclosporina em doses de, aproximadamente, 4-5 mg/kg/dia pode ser efetivo com o objetivo de reduzir  a 

proteinúria.  
De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em relação ao tratamento da glomeruloesclerose 
segmentar e focal, está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

45 
O manejo farmacológico das doenças pulmonares obstrutivas mudou consideravelmente nos últimos anos, sendo seu 
objetivo o alcance e a manutenção do controle da doença, a fim de se evitar complicações como exacerbações, perda 
acelerada da função pulmonar e efeitos adversos do tratamento. Sobre o manejo da asma em pacientes maiores de 
doze anos, assinale a afirmativa correta. 
A) Tiotrópios devem ser considerados nos estágios mais avançados de tentativa de controle da doença. 
B) O tratamento preferencial na etapa I do controle da asma é a monoterapia com beta-2-agonista de curta duração 

(SABA) em resgate. 
C) Em caso de ajuste e total controle dos sintomas pelo período de quatro semanas, deve-se reduzir a dose de corticoide 

inalatório de uso contínuo. 
D) As crises asmáticas devem ser tratadas, preferencialmente, com uma dose de corticoterapia por via sistêmica, seguida 

de posterior resgate inalatório com demais medicações. 
 

46 
“Mulher, 35 anos, diabética e asmática, comparece ao atendimento médico queixando-se de palpitações. Relata no momento 
dispneia, dor torácica e um episódio de desmaio há cerca de 20 minutos, com duração de 10 segundos, presenciado por seu 
irmão, que a acompanha na consulta. Pressão arterial: 90 x 60 mmHg.” Foi realizado o seguinte eletrocardiograma; observe. 
 

 
 

De acordo com as informações, assinale a melhor conduta a ser tomada neste momento. 
A) Infusão venosa de verapamil. 
B) Realização de cardioversão elétrica sincronizada. 
C) Tentativa de manobra vagal e, em caso de falha, terapia medicamentosa com adenosina. 
D) Provavelmente trata-se de um episódio de pânico; considerando a taquicardia sinusal, deve-se acalmar a paciente. 
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47 
“Paciente, sexo feminino, 30 anos, apresenta queixa de tremores, intolerância ao calor e dor em topografia cervical anterior, 
não associada à odinofagia ou disfagia. Nega comorbidades, relatando apenas quadros de rinossinusites de repetição, último 
episódio há, aproximadamente, 15 dias. Ao exame físico, apresenta-se afebril, taquicárdica, sem quaisquer outras alterações. 
Em laboratório, evidencia-se VHS aumentado, hemograma sem alterações e funções hepática e tireoidiana normais.” Consi-
derando tais informações, a principal hipótese diagnóstica e o seu respectivo tratamento são, respectivamente:  
A) Síndrome conversiva; suporte psicológico. 
B) Tireoidite granulomatosa de Quervain; AINE.  
C) Adenoma tóxico; metimazol ou radioablação. 
D) Tireoidite subaguda linfocítica; suporte clínico. 
 

48 
Tem sido difícil estabelecer o papel de estratégias de tratamento para glomerulonefrite membranosa idiopática, devido 
ao curso variável da doença e, particularmente, por causa do desenvolvimento de remissão espontânea, considerado 
como alto, e que pode vir a ocorrer meses ou anos após o início da síndrome nefrótica. Considerando as recomendações 
da Sociedade Brasileira de Nefrologia no tratamento desta doença, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Azatioprina é considerada droga de primeira linha. 
B) Corticosteroides orais não devem ser usados como tratamento isolado. 
C) Tratamento com agentes alquilantes pode induzir remissão prolongada em pacientes com glomerulonefrite membranosa. 
D) Ciclosporina é uma opção de tratamento para pacientes com glomerulonefrite membranosa que têm risco elevado de 

insuficiência renal progressiva. 
 

49 
Em relação à investigação diagnóstica e tratamento de pacientes com quadro de diarreia, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
I. A avaliação dos leucócitos fecais pode ajudar a diferenciar a diarreia inflamatória da infecciosa; porém, não é recomendada 

para identificar a causa da diarreia infecciosa aguda. 
II. A diarreia provocada pela deficiência de lactase pode ser investigada com o teste de excreção respiratória de hidrogênio. 
III. Na colite pseudomembrana em indivíduos com leucócitos > 10.000/µL, prefere-se o uso de vancomicina venosa ou 

metronidazol venoso. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V. 
B) V, V, F. 
C) V, F, V. 
D) F, F, F. 
 

50 
Homem, 70 anos, chega ao pronto-socorro trazido por familiares com quadro de dispneia e tosse produtiva iniciado há, 
aproximadamente, 7 dias, associado à confusão mental. Relata ser tabagista e etilista de longa data, desconhecendo outras 
comorbidades. Nega uso de medicações. Ao exame: REG; LOTE; FR: 24 incursões respiratórias por minuto; FC: 102 batimentos 
por minuto; pressão arterial: 150 x 90mmHg, saturação de oxigênio de 89 % em ar ambiente; tempo de enchimento capilar 
menor que 5 segundos; temperatura axilar 38° C. Exames Laboratoriais: Hb 11,4 g/dL; leucócitos globais 15.200 / mm³; 
neutrófilos 68%; plaquetas 230.000/mm³; Cr 1,5; ureia 60mg/dL; Na 136 mEq/L; K 4,6 mEq/L. De acordo com o escore de 
CURB-65, é correto afirmar que o paciente está classificado no grupo: 
A) 1; devendo realizar o tratamento internado.  
B) 3; devendo realizar o tratamento internado. 
C) 3; podendo realizar o tratamento de maneira ambulatorial assistida. 
D) 2; podendo realizar o tratamento de maneira ambulatorial assistida. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




