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

PROVA
Cargo: Médico Clínico Geral 40h.
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 05/2022-FSPSS
CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA
1) Com relação à flexão dos adjetivos sublinhados, analisar os itens abaixo:
I. Lutamos por salários dignos.
II. Como escritora, ela é ruim.
III. Os copos são muito frágeis.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
2) Uma editora paulista, sob o título “Da semente ao livro”, publicou o texto a seguir.
“Plantar florestas. A madeira que serve de matéria-prima para nosso papel vem de plantio renovável, ou seja, não
é fruto de desmatamento. Essa prática gera milhares de empregos para agricultores e ajuda a recuperar áreas
ambientais degradadas.”
Esse texto publicitário pretende
a) mostrar a perfeita organização da empresa
b) criar uma imagem positiva da empresa na população.
c) indicar a razão do sucesso profissional da empresa.
d) demonstrar que a proteção ambiental é uma exigência legal.
3) Assinale a alternativa, gramaticalmente, CORRETA:
a) As crianças ajudam e obedecem aos seus pais.
b) Tenha certeza que todos voltarão bem.
c) Prefiro ler romances do que ficção.
d) Nenhuma das alternativas.
4) Assinale a assertiva em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:
a) sustentavel, viúva, saude
b) sustentavel, viuva, saude
c) sustentável, saúde, vitória
d) sustentável, saúde, vitoria
5) “Os negociantes não têm amigos, apenas clientes.”
Nesta frase há uma ligação semântica entre negócios/clientes, ligação essa que não se repete de forma
adequada em
a) Santos têm devotos.
b) Ladrões têm furtos.
c) Políticos têm eleitores.
d) Escritores têm leitores.
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CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
6) Ao dar entrada em uma unidade pública de saúde, uma paciente foi atendida preferencialmente, passando à
frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que tinham uma classificação de risco mais grave.
Após reclamações, soube-se que o privilégio no atendimento se deu por tratar-se de amiga de um deputado
influente na cidade. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a conduta feriu diretamente o seguinte princípio do
SUS:
a) integralidade.
b) igualdade.
c) universalidade.
d) imparcialidade.
7) A redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a
partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto, está
relacionada ao seguinte princípio do SUS:
a) regionalização.
b) integralidade.
c) descentralização.
d) hierarquização.
8) A respeito da organização do SUS, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a verdadeira e F para a
falsa:
( ) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
( ) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária e
vigilância em saúde.
( ) As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas,
em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores.
A sequência correta é:
a) V - F - F.
b) F - F - V.
c) V - F - V.
d) F - V - F. e) V - V - F.
9) Um profissional de saúde está fazendo um levantamento sobre “taxa de mortalidade na infância”. No curso
da pesquisa, ele precisou rever os dados, pois foram considerados óbitos de crianças até 8 anos e esse indicador
diz respeito ao número de óbitos de crianças:
a) de 0 a 6 dias de vida.
b) de 0 a 27 dias de vida.
c) no período perinatal.
d) menores de 5 anos.
10) Um técnico de enfermagem presta assistência direta ao paciente e precisa realizar alguns exames
periódicos exigidos por lei. Tais exames são exemplos de prevenção:
a) específica.
b) primária.
c) secundária.
d) terciária.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Em um usuário do posto de saúde foi diagnosticado Ancilostomose. Assinale a alternativa 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.
12) Idoso aparentando 60/70 anos foi encontrado caído, em decúbito dorsal, no corredor de um prédio
abandonado. Foi abordado por funcionários de um posto de saúde próximo, os quais iniciaram os
procedimentos de primeiros socorros. É correto afirmar, EXCETO:
a) Realizou-se primeiramente a ressucitação cardio-pulmonar devido ao fato deste ter sido encontrado caído.
b) Verificou-se a consciência do indivíduo, respiração e os batimentos cardíacos.
c) O indivíduo poderia estar simplesmente dormindo.
d) Verificou-se a presença de lesões externas.
13) 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.
14) É uma infecção causada por um bacilo. A doença costuma afetar os pulmões mas pode, também, ocorrer em
outros órgãos do corpo, mesmo sem causar dano pulmonar. Assinale a alternativa CORRETA:
a) Tuberculose pulmonar.
b) Pneumonia.
c) Pleurite.
d) Costocondrite.
15) É uma intoxicação específica, e não uma infecção, resultante da ingestão e absorção pela mucosa digestiva de
toxinas pré-formadas do Clostridium botulinum, que levam o indivíduo a um quadro de paralisia motora
progressiva:
a) Bulemia.
b) Botulismo.
c) Tétano.
d) Câimbra.
16) 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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17) Quanto ao tratamento da tuberculose pulmonar na Atenção Básica, assinale a alternativa correta.
a) O tratamento deve ser iniciado com esquema básico de apenas 3 drogas (isoniazida + rifampicina e
pirazinamida).
b) Se houver reações adversas com o tratamento, deve-se suspendê-lo e reiniciá-lo após o controle dos
sintomas.
c) A medicação é de uso diário e deverá ser em tomada única, preferencialmente em jejum.
d) A medicação será fornecida mensalmente na unidade de saúde.
18) Paciente assintomático comparece à unidade de saúde apresentando o resultado de exame solicitado por
um colega. O exame apresenta TSH elevado e tiroxina livre em níveis normais. Com base no caso, é correto
afirmar:
a) Trata-se de evidente erro de laboratório e o exame deve ser repetido.
b) Trata-se de quadro incipiente de hipertireoidismo.
c) O diagnóstico de hipotireoidismo subclínico deve ser considerado.
d) A prescrição de 50 mcg de levotiroxina é mandatória e imperiosa.
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) São causas de hipocalemia, exceto:
a) Vômitos.
b) Desnutrição.
c) Uso de diuréticos tiazídicos e de alça.
d) Insuficiência renal aguda.

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO
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