
 

 
CADERNO DE PROVA: 02 - Médico 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Utilize o texto abaixo para responder as questões 1 a 3:

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 
duas considerações me levaram a adotar diferente 
método: a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para 
quem a campa foi outro berço; a segunda é que o 
escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 
no introito, mas no cabo: diferença radical entre 
este livro e o Pentateuco”.  

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas)

1. Pode-se afirmar com base nas ideias do autor 
personagem, que é menos comum: 

A. Começar um livro por seu nascimento.  
B. Não começar um livro por seu nascimento, nem por 

sua morte.  
C. Começar um livro por sua morte.  
D. Não começar um livro por sua morte 

 
2. De acordo com o texto pode-se concluir que o 

autor personagem:  
A. Está vivo 
B. Já morreu 
C. Não vai morrer 
D. Não quer morrer 

 
3. No que o autor personagem do texto se difere 

de Moises: 
A. Ele está vivo e Moises morto. 
B. O Pentateuco descrevia a morte de Moises. 
C. Moises contou sua morte no inicio do Pentateuco.
D. O autor personagem inicia suas memórias pela sua 

morte. 

 
4. Conjunção é a palavra invariável que liga duas 

orações ou dois termos semelhantes de uma 
mesma oração, desta forma analise a frase:

“José enfrentou congestionamento no 
trânsito e perdeu o início da reunião”.

As duas orações do período estão unidas pela 
conjunção “e”, que, nesse caso, além de indicar 
ideia de adição, também indica ideia de:

A. Condição 
B. Oposição 
C. Comparação 
D. Consequência 

 
5. Na regra geral a crase ocorrerá sempre que o 

termo anterior exigir a preposição a e o termo 
posterior admitir o artigo a ou as. Nos períodos 
abaixo, está presente o acento grave, indicador 
de crase. Somente em um deles, porém, o 
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Utilize o texto abaixo para responder as questões 1 a 3: 

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 
duas considerações me levaram a adotar diferente 

a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para 
quem a campa foi outro berço; a segunda é que o 
escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 

: diferença radical entre 

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

se afirmar com base nas ideias do autor 

por seu nascimento, nem por 

se concluir que o 

que o autor personagem do texto se difere 

Moises contou sua morte no inicio do Pentateuco. 
O autor personagem inicia suas memórias pela sua 

é a palavra invariável que liga duas 
orações ou dois termos semelhantes de uma 
mesma oração, desta forma analise a frase: 

“José enfrentou congestionamento no 
perdeu o início da reunião”. 

As duas orações do período estão unidas pela 
conjunção “e”, que, nesse caso, além de indicar 
ideia de adição, também indica ideia de: 

Na regra geral a crase ocorrerá sempre que o 
termo anterior exigir a preposição a e o termo 

. Nos períodos 
abaixo, está presente o acento grave, indicador 
de crase. Somente em um deles, porém, o 

acento foi empregado corret
Identifique-o: 

A. Ituano perde por 3 à 2, mas garante o 1º título 
paulista. 

B. Estudante solicita à Justiça autorização para fazer 
curso a distância em universidade.

C. Cientistas japoneses ensinam robô à lavar louça e à 
fazer outras tarefas domésticas. 

D. Agricultor que avisou policial à cavalo sobre veículo 
suspeito não se considera herói. 

MATEMÁTICA 

6. André e Marcos colecionam selos. Se André der 
11 de seus selos para Marcos, a quantidade de 
selos de Marcos passará a ser o triplo da 
quantidade de selos de André. Por outro lado, 
se Marcos der 14 de seus selos para André, a 
quantidade de selos de André passará a ser o 
dobro da quantidade de selos de Mário. André e 
Marcos têm juntos quantos selos?

A. 54 selos 
B. 60 selos 
C. 64 selos 
D. 70 selos 

 
7. Em um grupo de 39 amigos, 25 gostam de 

sertanejo, 28 gostam de rock e 3 não gostam 
de sertanejo nem de rock. Quantas pessoas 
deste grupo gostam de sertanejo e rock 
simultaneamente? 

A. 17 
B. 19 
C. 20 
D. 15 

 
8. Considerando que a vazão de 

chuveiros, abertos por um período de 3/4 de 
hora é de 621 litros. Qual seria a vazão de 
água, se fossem 5 chuveiros, abertos por um 
período de 1 hora? 

A. 660 litros 
B. 690 litros 
C. 720 litros 
D. 740 litros 

 
9. Arno e Guilherme foram em uma lanchonete no 

Município de Massaranduba. Arno pagou por 2 
lanches e 1 refrigerante o valor de R$ 13,40 
enquanto que Guilherme pagou por 1 lanche e 2 
refrigerantes o valor de R$ 10,60. 
que irei pagar por 1 lanche e
nessa lanchonete? 

A. R$ 6,50 
B. R$ 7,00 
C. R$ 7,50 
D. R$ 8,00 
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acento foi empregado corretamente. 

Ituano perde por 3 à 2, mas garante o 1º título 

Estudante solicita à Justiça autorização para fazer 
curso a distância em universidade. 
Cientistas japoneses ensinam robô à lavar louça e à 

 
Agricultor que avisou policial à cavalo sobre veículo 

 

 

André e Marcos colecionam selos. Se André der 
11 de seus selos para Marcos, a quantidade de 
selos de Marcos passará a ser o triplo da 
quantidade de selos de André. Por outro lado, 
se Marcos der 14 de seus selos para André, a 
quantidade de selos de André passará a ser o 
dobro da quantidade de selos de Mário. André e 
Marcos têm juntos quantos selos? 

Em um grupo de 39 amigos, 25 gostam de 
sertanejo, 28 gostam de rock e 3 não gostam 
de sertanejo nem de rock. Quantas pessoas 
deste grupo gostam de sertanejo e rock 

Considerando que a vazão de água em 6 
chuveiros, abertos por um período de 3/4 de 
hora é de 621 litros. Qual seria a vazão de 
água, se fossem 5 chuveiros, abertos por um 

Arno e Guilherme foram em uma lanchonete no 
Município de Massaranduba. Arno pagou por 2 
lanches e 1 refrigerante o valor de R$ 13,40 
enquanto que Guilherme pagou por 1 lanche e 2 
refrigerantes o valor de R$ 10,60. Qual o valor 

1 lanche e 1 refrigerante 



 

 
CADERNO DE PROVA: 02 - Médico 

10. Em um determinado jogo, existem 80 peças 
das quais 35 são azuis e as demais são 
vermelhas. As peças são todas retangulares ou 
ovais. Entre as peças azuis, 17 são retangulares 
e, entre as peças vermelhas, a quantidade de 
peças ovais é o dobro da quantidade de peças 
retangulares. Qual a quantidade total de peças 
ovais neste jogo? 

A. 24 
B. 36 
C. 48 
D. 60 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11. Em relação ao Município de Massaranduba, é 
INCORRETO afirmar: 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br)

A. Tem a temperatura média anual de 20°C 
B. Tem limites com os municípios de Blumenau, 

Guaramirim, Jaraguá do Sul e São João do Itaperiú.
C. Localiza-se na zona fisiográfica do Vale do Rio 

Itapocú. 
D. Seu clima é tropical úmido com verão quente

podendo chegar a 42°C e temperado de junho a 
agosto, no inverno. 

 
12. Em relação à história do Município de 

Massaranduba, é INCORRETO afirmar: 
(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br)

A. A presença abundante da árvore Maçaranduba, com 
madeira de cor vermelho-escura, dura e homogênea, 
que se destaca por sua resistência a umidade, deu 
denominação ao município. 

B. As primeiras ocupações dos imigrantes se deram por 
volta de 1870 devido à expansão da ocupação da 
Colônia Dr. Blumenau, sendo alemães e se instalaram 
na região da Campinha e Patrimônio.  

C. No ano de 1921 a região de Massaranduba
elevada a categoria de distrito de Blumenau. 

D. O Município de Massaranduba foi criado pela L
247 de dezembro de 1948, da Assembleia Legislativa 
do Estado, desmembrado dos municípios de 
Blumenau, Itajaí e Joinville. 

 
13. Fazem parte do Calendário Festivo de 2015 do  

Município de Massaranduba, os eventos abaixo 
relacionados, EXCETO: 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br)

A. Festa Anual da Comunidade Católica Santo Antônio 
no I Braço do Norte. 

B. FECARROZ - Festa Catarinense do Arroz no centro 
esportivo municipal. 

C. Festa do Colono e do Motorista no centro esportivo 
municipal. 

D. Festa Anual da Comunidade Católica São Roque no 
Guarani-açú. 

 
14. Quinze meses depois de deixar o aeroporto de 

Kuala Lumpur, o Boeing-777/200 que deveria 
seguir para Pequim ainda não foi encontrado 
em qualquer lugar do mundo. Este mistério 
sem final ainda, continua a comover a 
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Em um determinado jogo, existem 80 peças 
das quais 35 são azuis e as demais são 
vermelhas. As peças são todas retangulares ou 

retangulares 
e, entre as peças vermelhas, a quantidade de 
peças ovais é o dobro da quantidade de peças 
retangulares. Qual a quantidade total de peças 

Massaranduba, é 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br) 

Tem limites com os municípios de Blumenau, 
Guaramirim, Jaraguá do Sul e São João do Itaperiú. 

do Vale do Rio 

Seu clima é tropical úmido com verão quente, 
temperado de junho a 

o Município de 

(Fonte: www.massaranduba.sc.gov.br) 
abundante da árvore Maçaranduba, com 

escura, dura e homogênea, 
que se destaca por sua resistência a umidade, deu 

As primeiras ocupações dos imigrantes se deram por 
expansão da ocupação da 

Colônia Dr. Blumenau, sendo alemães e se instalaram 

No ano de 1921 a região de Massaranduba  foi 
 

O Município de Massaranduba foi criado pela Lei nº 
247 de dezembro de 1948, da Assembleia Legislativa 
do Estado, desmembrado dos municípios de 

Fazem parte do Calendário Festivo de 2015 do  
Município de Massaranduba, os eventos abaixo 

www.massaranduba.sc.gov.br) 
Festa Anual da Comunidade Católica Santo Antônio 

Festa Catarinense do Arroz no centro 

Festa do Colono e do Motorista no centro esportivo 

Festa Anual da Comunidade Católica São Roque no 

o aeroporto de 
777/200 que deveria 

seguir para Pequim ainda não foi encontrado 
Este mistério 

sem final ainda, continua a comover a 

comunidade internacional. À qual companhia 
aérea pertence o avião desaparecido?

A. Singapore Airlines 
B. Air Asia 
C. Malaysia Airlines 
D. Monarch Airlines 
 
15. Em uma cerimônia concorrida, tomou posse no 

último dia 16/06/2015 um novo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que ocupará a 
cadeira deixada vaga, em agosto do ano 
passado, com a aposentadoria do ministro 
Joaquim Barbosa. Quem é o novo ministro do 
STF? 

A. Luiz Edson Fachin 
B. Dias Toffoli 
C. Gilmar Mendes 
D. Roberto Barroso 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Em 1987 foram criados os Sistemas Unificados 
e Descentralizados de Saúde (SUDS). A 
respeito desses sistemas analise as afirmativas 
a seguir. 

I. É possível localizar nos SUDS os 
antecedentes mais imediatos da criação 
do Sistema Único de Saúde.

II. O SUDS teve como principais objetivos a 
unificação dos sistemas com consequente 
universalização da cobertura e a 
descentralização. 

III. Um dos pontos negativos do SUDS foi a 
pouca importância dada à equidade no 
acesso aos serviços de saúde.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):
A. I 
B. II 
C. III 
D. I e II 

 
17. Não é um dos anaeróbios causadores de 

abscesso hepático piogênico: 
A. Fusobacterium 
B. Clostridium 
C. Escherichia coli 
D. Bacteroides fragilis 

 
18. Marque a alternativa que corresponde a uma 

atribuição comum de todas as esferas de 
governo na gestão do SUS. 

A. Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da 
população e as condições ambientais.

B. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços 
privados de saúde. 

C. Coordenar e participar na execução das ações de 
vigilância epidemiológica. 

D. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas 
de assistência de alta complexidade.
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comunidade internacional. À qual companhia 
aérea pertence o avião desaparecido? 

(Fonte: época.globo.com) 

concorrida, tomou posse no 
último dia 16/06/2015 um novo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que ocupará a 
cadeira deixada vaga, em agosto do ano 
passado, com a aposentadoria do ministro 
Joaquim Barbosa. Quem é o novo ministro do 

(Fonte: época.globo.com) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Em 1987 foram criados os Sistemas Unificados 
e Descentralizados de Saúde (SUDS). A 
respeito desses sistemas analise as afirmativas 

É possível localizar nos SUDS os 
antecedentes mais imediatos da criação 
do Sistema Único de Saúde. 
O SUDS teve como principais objetivos a 
unificação dos sistemas com consequente 
universalização da cobertura e a 

negativos do SUDS foi a 
pouca importância dada à equidade no 
acesso aos serviços de saúde. 

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s): 

Não é um dos anaeróbios causadores de 
 

Marque a alternativa que corresponde a uma 
atribuição comum de todas as esferas de 

Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da 
as condições ambientais. 

Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços 

Coordenar e participar na execução das ações de 

Definir e coordenar os sistemas de redes integradas 
alta complexidade. 
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19. São mecanismos das diarreias infecciosas, 
exceto: 

A. Ingestão de toxinas alimentares 
B. Produção intestinal de citotoxinas 
C. Neuropatia autonômica 
D. Patógenos grandemente invasivos 
 
20. A probabilidade pré-teste de um método 

diagnóstico pode ser entendida como: 
A. Valor preditivo positivo 
B. Prevalência da doença na população em estudo
C. Valor preditivo negativo 
D. Especificidade 
 
21. Não é um dos tumores cerebrais que causam 

demência: 
A. Corpúsculos 
B. Linfoma 
C. Metástases 
D. Gliomas 
 
22. Uma criança de 8 anos, com diabetes melito 

insulinodependente (tipo 1), queixa
palpitações, tonteira, sudorese e fome após a 
aula de educação física. Das opções abaixo, a 
etiologia mais provável é: 

A. Infecção urinária 
B. Cetoacidose 
C. Hiperglicemia 
D. Hipoglicemia 
 
23. Não está entre as principais causas pulmonares 

de dor torácica: 
A. Hipertensão pulmonar 
B. Transtornos somatoformes 
C. Pneumotórax 
D. Pleurite 
 
24. Uma paciente de 20 anos é admitida no pronto

socorro devido a uma síncope. O episódio 
ocorreu durante sua corrida matinal e não teve 
sintomas premonitórios. A paciente sofreu 
cortes e contusões na face e couro cabeludo. 
Testemunhas não observaram abalos 
musculares nem liberação esfincteriana. A 
recuperação da consciência ocorreu após cerca 
de 1 minuto e não houve estado confusional 
após o evento. Das opções a seguir, a etiologia 
mais provável é a: 

A. Por hipovolemia intravascular 
B. Epilepsia 
C. Cardiogênica 
D. Disautonomia 
 
25. Sinal/sintoma de alcalose metabólica: 
A. Polipneia 
B. Taquicardia 
C. Confusão e obnubilação mental 
D. Tontura e síncope 

 
26. Considere um médico que está em atendimento 

no seu consultório particular. Esse médico tem 
também um emprego de servidor municipal e 
realiza consultas em outros dias da semana no 
posto de saúde. Dona Maria, sua cliente no 
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São mecanismos das diarreias infecciosas, 

teste de um método 

revalência da doença na população em estudo 

Não é um dos tumores cerebrais que causam 

Uma criança de 8 anos, com diabetes melito 
insulinodependente (tipo 1), queixa-se de 
palpitações, tonteira, sudorese e fome após a 
aula de educação física. Das opções abaixo, a 

Não está entre as principais causas pulmonares 

Uma paciente de 20 anos é admitida no pronto-
socorro devido a uma síncope. O episódio 
ocorreu durante sua corrida matinal e não teve 
sintomas premonitórios. A paciente sofreu 
cortes e contusões na face e couro cabeludo. 
Testemunhas não observaram abalos 

sculares nem liberação esfincteriana. A 
recuperação da consciência ocorreu após cerca 
de 1 minuto e não houve estado confusional 
após o evento. Das opções a seguir, a etiologia 

Considere um médico que está em atendimento 
no seu consultório particular. Esse médico tem 
também um emprego de servidor municipal e 
realiza consultas em outros dias da semana no 
posto de saúde. Dona Maria, sua cliente no 

consultório particular, é portador
reumatoide e solicita um laudo para fins de 
benefício na seguridade social (INSS). Contudo,
ela relata que o formulário deve ser do SUS e 
solicita que o médico utilize o receituário do 
posto de saúde no qual ele trabalha. A conduta 
mais apropriada é: 

A. Cobrar o valor de uma consulta no SUS para fornecer 
o laudo no formulário da rede pública.

B. Fornecer o laudo no formulário do posto de saúde 
desde que não cobre a consulta no consultório.

C. Fornecer o laudo no formulário do posto de saúde,
independente da consulta ser no seu consultório, já 
que o médico é também funcionário da prefeitura.

D. Fornecer o laudo apenas no formulário privado do 
médico; não é permitido utilizar formulário de 
instituição pública no consultório particular.

 
27. É o agente etiológico mais comum nas 

laringites: 
A. Parainfluenza 1 
B. S. pneumoniae 
C. Parainfluenza 5 
D. Influenza B 

 
28. Alguns fármacos estão disponíveis para o 

tratamento da hepatite B crônica. Aponte, 
entre as opções abaixo, aquele que é um 
inibidor da polimerase, análogo de guanosina, 
de uso oral e com potente efeito antiviral.

A. Ribavirina 
B. Entecavir 
C. Interferon peguilado 
D. Adefovir 

 
29. Em casos de deslocamento prematuro de 

placenta algumas alterações são detectadas em 
exames laboratoriais. São elas, exceto:

A. Aumento de ureia e creatinina 
B. Queda do hematócrito 
C. Aumento do fibrinogênio (maior que 
D. Plaquetopenia (menor que 100.000/mm3)

 
30. Entre os fármacos citados abaixo, usados no 

tratamento da artrite reumatoide, aponte o que 
pode ter, mais frequentemente, como efeitos 
adversos, reativação de tuberculose, aumento 
do risco de linfoma e desenvolvimento de 
doença desmielinizante do sistema nervoso 
central. 

A. Leflunomida 
B. Sulfassalazina 
C. Cloroquina 
D. Infliximab 

 
31. Qual é o antiarrítmico que está relacionado a 

hipotireoidismo, fibrose pulmonar e depósitos 
em córnea? 

A. Digoxina 
B. Adenosina 
C. Amiodarona 
D. Proprafenona 
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consultório particular, é portadora de artrite 
reumatoide e solicita um laudo para fins de 
benefício na seguridade social (INSS). Contudo, 
ela relata que o formulário deve ser do SUS e 
solicita que o médico utilize o receituário do 
posto de saúde no qual ele trabalha. A conduta 

obrar o valor de uma consulta no SUS para fornecer 
o laudo no formulário da rede pública. 
ornecer o laudo no formulário do posto de saúde 

desde que não cobre a consulta no consultório. 
ornecer o laudo no formulário do posto de saúde, 

independente da consulta ser no seu consultório, já 
que o médico é também funcionário da prefeitura. 
ornecer o laudo apenas no formulário privado do 

médico; não é permitido utilizar formulário de 
instituição pública no consultório particular. 

agente etiológico mais comum nas 

Alguns fármacos estão disponíveis para o 
tratamento da hepatite B crônica. Aponte, 
entre as opções abaixo, aquele que é um 
inibidor da polimerase, análogo de guanosina, 
de uso oral e com potente efeito antiviral. 

Em casos de deslocamento prematuro de 
placenta algumas alterações são detectadas em 
exames laboratoriais. São elas, exceto: 

Aumento do fibrinogênio (maior que 100mg/dL) 
Plaquetopenia (menor que 100.000/mm3) 

Entre os fármacos citados abaixo, usados no 
tratamento da artrite reumatoide, aponte o que 
pode ter, mais frequentemente, como efeitos 
adversos, reativação de tuberculose, aumento 

desenvolvimento de 
doença desmielinizante do sistema nervoso 

Qual é o antiarrítmico que está relacionado a 
hipotireoidismo, fibrose pulmonar e depósitos 



 

 
CADERNO DE PROVA: 02 - Médico 

32. A síndrome de veia cava superior (SVCS) é a 
manifestação clínica da obstrução da veia cava 
superior, com redução grave do retorno venoso 
da cabeça, pescoço e membros superiores. 
Embora o diagnóstico seja eminentemente 
clínico, aponte o achado mais significativo de 
SVCS em uma radiografia de tórax. 

A. Derrame pleural à esquerda. 
B. Aumento da área cardíaca. 
C. Alargamento do hilo pulmonar esquerdo 
D. Alargamento do mediastino superior à direita.
 
33. Aponte o fármaco que é um peptídeo 

natriurético cerebral recombinante e que pode 
ser usado no tratamento da insuficiência 
cardíaca descompensada, com dispneia de 
repouso, sendo um potente vasodilatador, com 
propriedades diuréticas. 

A. Milrinone 
B. Nesiritide 
C. Bumetanida 
D. Dopamina 
 
34. Em relação às carências nutricionais, quais são 

causas típicas de anemia megaloblástica?
A. Deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido 

fólico 
B. Deficiência de vitamina C e deficiência de ácido fólico
C. Deficiência de vitamina C e de vitamina D 
D. Deficiência de B6 e de vitamina B12 
 
35. Qual o método de maiores sensibilidade e 

especificidade para o diagnóstico de infecção 
fetal em líquido amniótico, obtido por 
amniocentese. Feito somente a partir da 15ª 
semana de gestação e permite a identificação 
do genoma específico do parasita? 

A. RDC 
B. BAC 
C. BMD 
D. PCR 
 
36. Maria Aparecida, portadora de diabetes tipo 2 

quer ter informações sobre medicações usadas 
no tratamento. Qual das orientações abaixo 
possui amparo científico e deveria ser 
aconselhada a Maria Aparecida? 

A. A ingestão de bebidas alcoólicas não aumenta o risco 
de hipoglicemias em usuários de sulfonilureias.

B. O uso de glitazonas em mulheres aumenta o risco de 
desmineralização óssea e de fraturas quando 
comparado a outras classes farmacológicas. 

C. Em estudos populacionais, a metformina demonstrou 
ser capaz de aumentar os riscos de doença 
cardiovascular e os índices de mortalidade em 
diabéticos obesos. 

D. Repaglinida e nateglinida são usadas para controle de 
glicemia de jejum, tendo pouco efeito na glicemia 
pós-prandial. 

 
37. Não é um diurético de alça para tratamento de 

edema: 
A. Ácido etacrínico 
B. Furosemida 
C. Bumetanida 
D. Metolazona 
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A síndrome de veia cava superior (SVCS) é a 
manifestação clínica da obstrução da veia cava 
superior, com redução grave do retorno venoso 
da cabeça, pescoço e membros superiores. 

eminentemente 
clínico, aponte o achado mais significativo de 

Alargamento do mediastino superior à direita. 

Aponte o fármaco que é um peptídeo 
natriurético cerebral recombinante e que pode 
ser usado no tratamento da insuficiência 
cardíaca descompensada, com dispneia de 
repouso, sendo um potente vasodilatador, com 

Em relação às carências nutricionais, quais são 
causas típicas de anemia megaloblástica? 
Deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido 

Deficiência de vitamina C e deficiência de ácido fólico 

Qual o método de maiores sensibilidade e 
especificidade para o diagnóstico de infecção 
fetal em líquido amniótico, obtido por 
amniocentese. Feito somente a partir da 15ª 
semana de gestação e permite a identificação 

Maria Aparecida, portadora de diabetes tipo 2 
quer ter informações sobre medicações usadas 
no tratamento. Qual das orientações abaixo 

amparo científico e deveria ser 

A ingestão de bebidas alcoólicas não aumenta o risco 
de hipoglicemias em usuários de sulfonilureias. 
O uso de glitazonas em mulheres aumenta o risco de 

óssea e de fraturas quando 
 

Em estudos populacionais, a metformina demonstrou 
ser capaz de aumentar os riscos de doença 
cardiovascular e os índices de mortalidade em 

nateglinida são usadas para controle de 
glicemia de jejum, tendo pouco efeito na glicemia 

Não é um diurético de alça para tratamento de 

 

38. Qual é o programa que para 
Saúde, é uma estratégia que visa atender ao 
indivíduo e à família de forma integral e 
contínua, desenvolvendo ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo 
geral é contribuir para reorientação do modelo 
assistencial a partir da atenção básica em 
conformidade com os princípios do SUS?

A. Estratégia da Saúde da Família 
B. Sistema Unificado de Saúde 
C. Programa de Saúde Pública 
D. Programa de Atenção Básica 
 
39. Qual a maior causa de derrame pleural?
A. Câncer 
B. Cirrose com ascite 
C. Insuficiência cardíaca congestiva 
D. Embolia pulmonar 
 
40. Qual é o órgão colegiado, deliberativo e 

permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em cada esfera do governo integrante da 
estrutura básica do Ministério da Saúde, da 
Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito 
Federal e dos Municípios? 

A. Comissão de Diretos Humanos 
B. Conselho de Saúde 
C. Comissão Colegiada de Saúde 
D. Conselho Deliberativo de Saúde 
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Qual é o programa que para o Ministério da 
Saúde, é uma estratégia que visa atender ao 
indivíduo e à família de forma integral e 
contínua, desenvolvendo ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo 
geral é contribuir para reorientação do modelo 

rtir da atenção básica em 
conformidade com os princípios do SUS? 

Qual a maior causa de derrame pleural? 

 

Qual é o órgão colegiado, deliberativo e 
permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em cada esfera do governo integrante da 
estrutura básica do Ministério da Saúde, da 

Estado da Saúde, do Distrito 




