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PROVA
Cargo: Médico Clinico Geral 40h.
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 27/2021-FSPSS
CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA
1) No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o
fato, um jornal publicou a seguinte manchete: “CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO
ESTADO ENTRA EM NOVA FASE” A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento.
Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação:
a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase.
b) A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha.
c) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência.
d) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase
2) Na frase: “Para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7h.” A expressão destacada
refere-se a:
a) Adjunto adverbial de meio.
b) Adjunto adverbial de tempo.
c) Adjunto adverbial de lugar.
d) Adjunto adverbial de meio e de tempo.
3) Veja os itens dados a seguir e assinale a alternativa verdadeira:
I – Os pronomes pessoais são sempre pronomes substantivados.
II – Os pronomes retos empregam-se como sujeito e predicativo do sujeito.
III – Os pronomes oblíquos (átonos ou tônicos) geralmente exercem a função de objeto direto ou indireto. Os
átonos de 3ª pessoa o, a, os, as, funcionam como objeto direto; lhe, lhes, como objeto indireto; me, te, se, nos,
vos, podem ser objeto direto ou indireto, dependendo da predicação do verbo que completam.
IV – Os pronomes oblíquos átonos são sempre precedidos de preposição. Por isso, sua função sintática só pode
ser determinada pela predicação do verbo ou nome, ao qual servem de complemento.
a) Apenas I, II e III estão corretos.
b) Apenas II, III e IV estão corretos.
c) Apenas I, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
4) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada.
O funcionário ___ o chefe se dirigiu era a pessoa ___ todos confiavam.
a) para quem – em que
b) em que – com quem
c) por quem – de que
d) a quem – em quem
5) Indique a frase correta referente a utilização do numeral:
a) primeiro de janeiro.
b) um mil reais.
c) 3ª festa da uva.
d) século I (século um).

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
6) A atenção básica no SUS é considerada coordenadora do cuidado e da atenção aos usuários porque:
a) Tem como base a prevenção e “prevenir é melhor que remediar”.
b) Por ter muita responsabilidade social pelos que procuram serviços de saúde, especialmente UBS.
c) A promoção de saúde garante qualidade de vida e previne TODAS as patologias que se não forem
diagnosticadas rapidamente, comprometem a assistência e diminui a qualidade da atenção.

1

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião
Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

PROVA
Cargo: Médico Clinico Geral 40h.
d) Como está próxima à vida das pessoas deve ser o primeiro contato do usuário com toda a Rede de Atenção à
Saúde, promovendo longitudinalidade e coordenação do cuidado de modo que ofereça um atendimento integral
aos usuários.
7) As atividades de interesse à saúde e meio ambiente, executadas para garantir a promoção, proteção e
prevenção da saúde, têm por objetivo
a) Assegurar condições adequadas de qualidade na produção, comercialização e consumo de bens de interesse
à saúde, cabendo ao ministério do trabalho a fiscalização dos serviços de interesse à saúde.
b) Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, nele excluído o do trabalho, garantindo condições de
saúde, segurança e bem-estar público.
c) assegurar condições adequadas na promoção e atendimento de saúde, cabendo aos ministérios da Educação,
do Trabalho e da Habitação as questões a eles atinentes quanto à preservação da saúde.
d) Promover ações visando ao controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse à saúde.
8) É um conjunto de reformas institucionais do SUS acordado entre as três esferas de gestão (União, Estados e
Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar
maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde, redefinindo as responsabilidades de cada
gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social. O presente conceito
é denominado de:
a) Pacto pela Saúde
b) Proad-SUS
c) Política Nacional de Atenção Básica
d) Programa Mais Médicos
9) A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou
surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na Portaria do Ministério da Saúde, que deve
ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas
de controle pertinentes. São doenças que fazem parte da Notificação Compulsória Imediata, EXCETO:
a) Cólera.
b) Tétano.
c) Botulismo.
d) Febre hemorrágica da dengue.
10) Em relação ao conteúdo da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa correta.
a) Devido à importância da centralização de esforços para a resolução de problemas nacionais, a realização de
pesquisas e estudos na área da saúde é atribuição exclusiva da União.
b) Os serviços de saúde dos hospitais universitários que se integram ao SUS passam a ser administrados pelo
município, sendo o seu patrimônio, recursos humanos, pesquisa e extensão incorporados integralmente pela
administração local do SUS.
c) O desempenho técnico, econômico e financeiro dos municípios no período anterior será o único critério a ser
utilizado para o estabelecimento de valores a serem transferidos para o orçamento da saúde.
d) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Mulher de 35 anos refere ter palpado um nódulo na região anterior do pescoço quando passava creme
hidratante. Foi avaliada por um médico que disse se tratar de um nódulo na tiroide. Excluir câncer de tiroide é uma
das principais preocupações na pratica medica. A prevalência de câncer é maior nos seguintes grupos, exceto:
a) Crianças.
b) Pacientes com bócio multinodular.
c) Pacientes com historia de irradiação na cabeça e pescoço.
d) Pacientes com história familiar.
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12) Gestante com amenorreia de 14 semanas comparece na Unidade de Saúde num sexta-feira no final do
expediente com quadro de disúria, polaciúria e nictúria. Não há febre e apresenta bom estado geral. Assinale a
alternativa com a conduta correta.
a) Administrar nitrofurantoína 500 mg a cada 12 horas por sete dias.
b) Solicitar urocultura e medicar somente depois do antibiograma realizado.
c) Prescrever ampicilina 500 mg 6/6 horas por sete dias e solicitar urocultura de controle no oitavo dia após iniciar
o tratamento.
d) Prescrever amoxicilina 500 mg 8/8 horas por sete dias.
13) Mae, traz seu filho de 11 anos para consulta, referindo que o mesmo vem "inchando" ha cerca de quatro dias,
inicialmente pelos pés e agora atingindo todo o corpo, sendo que os olhos se apresentam inchados apenas quando
ele acorda pela manhã. Traz consigo exames que colheu na data anterior por conta própria, por pedido de um
parente medico, que mostra os seguintes resultados:
Creatinina serica = 0,6 g/dl
Ureia serica = 21 mg/dl
Potassio serico = 4,1 mEq/I
Eletrocardiograma = dentro dos padrões normais
A mãe nega uso de algum medicamento ou alimento diferente do habitual, qualquer infecção previa ou casos
semelhantes na família, Ao exame físico a criança esta em bom estado, com edema generalizado, sem lesões
dermatológicas e normotenso para a idade. A abordagem quanto ao diagnostico conduta uma adequada seria:
a) Pensar como 1a hipótese quadro de origem alérgica e adotar conduta expectante, com retornos diários.
b) Descartar completamente edema de origem renal e observar o paciente por uma semana.
c) Solicitar radiografia de tórax e avaliação de um cardiologista.
d) Solicitar exame de urina tipo I para ser coletado no mesmo dia.
14) Pode-se afirmar em relação a ARTRITE REUMATÓIDE, EXCETO:
a) Não existe uma predisposição genética ou relato de que algum gene já fora identificado.
b) A forma mais infreqüente de início da doença é artrite simétrica.
c) É uma doença crônica de causa desconhecida.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
15) Doenças infecciosas passam por períodos de evolução até serem diagnosticadas. O período que sucede o
período de incubação e apresenta sinais e sintomas inespecíficos, tem curta duração; geralmente alguns dias; e
alta transmissibilidade é conhecido como:
a) Prodrômico.
b) Incubação.
c) Transmissibilidade.
d) Pré-patogênico.
16) Em um usuário do posto de saúde foi diagnosticado Ancilostomose. Assinale a incorreta:
a) Conhecido também como a doença do ¨Jeca Tatu¨.
b) É uma doença causada por vermes nematódeos (espécie: Necator americanus e Ancylostoma duodenale).
c) Pode ser utilizado o Albendazol como tratamento.
d) Conhecido também como febre amarela.
17) Quanto a Haemophilus influenza é incorreto afirmar:
a) A utilização de vacinas diminuiu drasticamente o número de pessoas infectadas.
b) Provoca meningites e septicemias.
c) Geralmente em crianças (menores de 5 anos de idade).
d) Também fora designado como bacilo de pfeiffer o qual é um vírus.
18) Considerando as recomendações atuais, entre os abaixo, o método mais adequado para acompanhamento
laboratorial da filtração glomerular de pacientes com doença renal crônica é:
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a) Depuração da creatinina endógena de 24 horas, com medida sérica e urinaria da concentração de creatinina
e do volume urinário.
b) Creatinina sérica apenas.
c) Ureia sérica.
d) Estimativa da depuração da creatinina endógena pela fórmula MDRD.
19) Com relação ao tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é correto afirmar que:
a) O uso das xantinas, apesar de ter menor grau de evidência, traz benefícios pelo efeito vasodilatador coadjuvante
no início da terapia.
b) A N-acetilcisteína é indicada na fase de exacerbação por diminuir o estresse oxidativo causado pela inalação de
fumaça em tabagistas ativos.
c) O emprego de corticoides sistêmicos na fase estável tem o propósito de reduzir o número de exacerbações.
d) A oxigenoterapia domiciliar está indicada quando a paO2 está entre 56 e 59mmHg, na presença de cor
pulmonale ou policitemia.
20) Está correto afirmar em relação aos Problemas relativos às doenças ocupacionais, EXCETO:
a) Imunização profilática.
b) Saneamento básico.
c) Utilização de antibiótico profilático em funcionários de serviços de saúde.
d) Utilização de Equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individuais.

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO
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