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Exemplo: 

 

  

MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 

 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: 

24 de março de 2019 

 

HORÁRIO: 

9h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

 

 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

 

TEXTO 

 

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a 1 
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre 2 

também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção. 3 
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho. 4 
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos 5 
de produção que não mais lhes pertencem. 6 

Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar 7 
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu 8 
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de 9 
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar 10 
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria 11 

única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o 12 
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de 13 

trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de 14 

produção/proletários. 15 

Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira 16 
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro - 17 
representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a 18 

sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não 19 
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria 20 

sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete, 21 
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de 22 
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar 23 
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja 24 

mais e mais acelerada). 25 

O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado 26 

de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte 27 
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da 28 
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por 29 
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não 30 
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de 31 

trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os 32 
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo 33 
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente 34 
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais, 35 
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a 36 

acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de 37 

trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim, 38 

impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e 39 
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário 40 
em que se insere.  41 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No texto,  

 

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio 

da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento 

do capital para seus donos. 

(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de 

produtos que possibilitem distribuir os resultados do 

trabalho humano.  

(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo 

capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e 

significativa de todos os envolvidos na cadeia de 

produção. 

(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como  

parte importante do processo, com o objetivo de torná-

lo   um gestor livre de sua força de trabalho. 

 

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem 

usada no texto a expressa na alternativa 

 

(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos ressignificados por 

causa de seu sentido conotativo. 

(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a 

expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião 

sobre a problemática do capitalismo. 

(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do 

discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de 

vista definido e, a seguir, vale-se do processo 

referencial, com predomínio da linguagem denotativa. 

(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso 

contempla o emprego constante de palavras e 

expressões metafóricas para caracterizar as relações 

interpessoais. 

 

03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de 

produção” (L.1), o termo 

 

(A) “Da produção” (L.1). 

(B) “Dos produtores” (L.3). 

(C) “do dinheiro” (L.13). 

(D) “força de trabalho” (L.13/14). 

04) Com referência aos elementos linguísticos  que compõe 

o texto, é correto afirmar 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes 

pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador, 

proprietário do dinheiro e dos meios de produção, 

adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de 

vista morfológico. 

(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então 

alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja 

informação está centrada no nome.  

(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode 

ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo 

“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à 

norma culta do português. 

(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função 

substantiva. 

 

05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma 

em 

 

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as 

demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por 

“em que”, preservando a coerência textual. 

(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade. 

(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do 

objeto direto. 

(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade 

querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação 

antes do verbo “eliminar”.  

 

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa 

 

(A)  “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:” 

(L.27/28). 

(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões” 

(L.35). 

(C) “a ele são atrelados” (L.39). 

(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40). 

 

07) Há exemplo de linguagem figurada em 

 

(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a 

generalização da produção para a troca.” (L.1). 

(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao 

mercado” (L.7/8). 

(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto 

seja mais e mais acelerada” (L.24/25). 

(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos 

personagens” (L.38/39). 
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas 

com a finalidade de expressar  

 

(A) Ironia 

(B) crítica.  

(C) contestação. 

(D) concordância. 

 

09) Com referência ao texto, é correto afirmar 

 

(A) O vocábulo “trabalhadores” (L.5) tem função 

predicativa. 

(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação 

hipotética no futuro. 

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza 

“mercadoria. 

(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal. 

 

10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino 

ou feminino, é o da alternativa 

 

(A) “produtor” (L.7). 

(B) “capital” (L.21). 

(C) “personagens” (L.39). 

(D) “cenário” (L.40). 

 

11) Leia o trecho abaixo: 

 

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, 

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios 

no mercado.” (L.16/17). 

 

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é  

 

(A) introduzir oração conclusiva.  

(B) separar aposto em uma oração. 

(C) separar orações coordenadas assindéticas.   

(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração. 

 

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de 

 

(A) Adjunto adverbial de lugar. 

(B) Aposto. 

(C) Vocativo. 

(D) Predicativo. 

 

13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz 

primária de formação um 

 

(A) Adjetivo. 

(B) Verbo. 

(C) Substantivo. 

(D) Advérbio 

 

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal, 

pode ser substituída pela forma composta da alternativa 

 

(A) Tem levado. 

(B) Tinha levado. 

(C) Terá levado. 

(D) Teria levado. 

 

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é 

 

(A) ”também’ (L.3). 

(B) “então” (L.7). 

(C) “próprios” (L.17). 

(D) “assim” (L.10). 
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16) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção 

estadual do Sistema Único de Saúde: 

 

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 

(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 

do Sistema Único de Saúde. 

(C) Coordenar e participar na execução das ações de 

vigilância epidemiológica. 

(D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 

 

17) São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política 

de alta complexidade/custos no SUS, exceto: 

 

(A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços. 

(B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem 

ofertados a população pelo SUS. 

(C) Financiamento das ações. 

(D) Definição de normas nacionais. 

 

18) Ao Sistema Único de Saúde não compete: 

 

(A) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 

(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde. 

(C) Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendido o seu 

controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo animal. 

(D) Participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é 

correto afirmar: 

 

(A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e 

hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e 

controle de doenças, constituindo um instrumento 

essencial de reorganização do modelo de atenção e da 

gestão do SUS, de alocação dos recursos e de 

explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas 

de governo. 

(B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de 

vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de 

doenças, constituindo um instrumento essencial de 

reorganização do modelo de atenção e da gestão do 

SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do 

pacto estabelecido entre as três esferas de governo. 

(C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e 

hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças, 

constituindo um instrumento essencial de reorganização 

do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação 

dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido 

entre as três esferas de governo. 

(D) Envolve as atividades de assistência hospitalar, de 

vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de 

doenças, constituindo um instrumento essencial de 

reorganização do modelo de atenção e da gestão do 

SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do 

pacto estabelecido entre as três esferas de governo. 

 

20) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 

2006 analise as alternativas a seguir: 

 

I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde 

do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de 

colo do útero e de mama. 

II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e 

articuladas pelas três instâncias federativas no sentido 

de reforçar o SUS como política de Estado mais do que 

política de governos; e de defender, vigorosamente, os 

princípios basilares dessa política pública, inscritos na 

Constituição Federal. 

III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da 

participação e do controle social com o compromisso de 

apoio à sua qualificação. 
 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 

(B) As alternativas I e II estão corretas. 

(C) As alternativas I e III estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

  LEGISLAÇÃO DO SUS                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A respeito da relação entre o vírus HIV e a AIDS, 

assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A AIDS é uma doença do sistema imunológico humano 

resultante da infecção pelo vírus HIV. 

(B) A AIDS se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema 

imunológico do corpo, com o organismo mais 

vulnerável ao aparecimento de doenças oportunistas que 

vão de um simples resfriado a infecções mais graves, 

como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento 

dessas doenças fica prejudicado com a presença do vírus 

HIV no organismo. 

(C) O indivíduo que é diagnosticado com o vírus HIV 

necessariamente tem AIDS.  

(D) O vírus HIV, dentro do corpo humano, começa a atacar 

o sistema imunológico ligando-se a um componente da 

membrana dessa célula, o CD4, penetrando no seu 

interior para se multiplicar. Com isso, o sistema de 

defesa vai pouco a pouco perdendo a capacidade de 

responder adequadamente, tornando o corpo mais 

vulnerável a doenças. 

 

22) O(a) ________________ é um triazolobenzodiazepínico 

de meia-vida intermediária, entre 6 e 20 horas. Sua 

absorção por VO é rápida, ligando-se às proteínas 

plasmáticas na ordem de 80% (principalmente à 

albumina); sua biodisponibilidade é de 92%. O início de 

ação também é rápido, e o pico plasmático é atingido 

entre 0,7 e 2,1 horas após a ingestão. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) amantadina 

(B) alprazolam 

(C) amisulprida 

(D) amitriptilina. 

 

23) Ataque de pânico pode ser conceituado como: 

 

(A) Uma desordem provocada por um estado de ansiedade 

extrema em que a pessoa sofre subitamente sintomas 

agudos de mal estar físico e inesperada sensação de 

morte e que não tem origem orgânica conhecida nem 

parece ser despoletado por situações externas. 

(B) Um estado mental caracterizado pela falta de interesse 

nos eventos ou momentos do dia-a-dia, implicando uma 

falta de inclinação para empreender esforços no sentido 

de realizar ou alcançar resultados de qualquer espécie. 

 

 

 

 

 

(C) É um sistema inato do cérebro que permite o 

estabelecimento de transações emocionais e vinculativas 

com os outros. 

(D) Uma disposição mental que afeta a maneira como se 

reage ou responde a situações. 

 

24) Acerca dos diversos aspectos relacionados ao Delírio, 

ou delirium, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) É caracterizado como uma perturbação grave na 

capacidade mental de uma pessoa, o que resulta em uma 

diminuição da consciência (inclusive do ambiente em 

que ela está) e pensamento confuso.  

(B) Os sintomas podem ser similares aos de demência, por 

isso a presença de alguém que passe bastante tempo 

com o paciente pode ser essencial para o diagnóstico 

correto da doença.  

(C) O delírio acontece quando os sinais enviados e 

recebidos pelo cérebro se tornam comprometidos, 

debilitados ou confusos. Apesar de não se saber a exata 

causa desse comprometimento, o mais provável é que 

seja ocasionado por uma combinação de fatores que 

tornam o cérebro vulnerável, implicando no mau 

funcionamento da atividade cerebral. 

(D) Os episódios de delírio podem durar de alguns minutos 

ou horas até semanas. Em regra, quanto mais velho o 

paciente, mais rápido ele se recupera.  

 

25) Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo é aquele: 

 

(A) em que os sintomas esquizofrênicos e os sintomas 

depressivos são proeminentes de tal modo que o 

episódio da doença não justifica o diagnóstico nem de 

esquizofrenia nem de um episódio depressivo. 

(B) em que tanto sintomas esquizofrênicos quanto maníacos 

são proeminentes de tal modo que o episódio da doença 

não justifica um diagnóstico quer de esquizofrenia quer 

de episódio maníaco. 

(C) transtorno delirante partilhado por duas ou mais pessoas 

ligadas muito estreitamente entre si no plano 

emocional.  

(D) transtorno psicótico agudo, caracterizado pela presença 

de ideias delirantes ou de alucinações relativamente 

estáveis, mas que não justificam um diagnóstico de 

esquizofrenia. 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) A ___________________ refere-se aos estudos 

retrospectivos e prospectivos da distribuição e dos 

determinantes da prevalência das doenças em pessoas e 

animais, envolvendo o estudo dos fatores que propiciam 

a ocorrência das doenças, inquéritos e investigação 

epidemiológica. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) administração e planejamento em saúde. 

(B) atenção à saúde. 

(C) epidemiologia. 

(D) comunicação em saúde. 

 

27) Esse fármaco aumenta a neurotransmissão gabaérgica e 

diminui a ação excitatória glutamatérgica no SNC, via 

modulação de receptores NMDA. Esse fármaco, 

portanto, ao diminuir a atividade excitatória 

glutamatérgica no SNC, que ocorreria em alcoolistas em 

abstinência, reduz tanto a toxicidade induzida pelo 

glutamato como os efeitos desagradáveis da abstinência 

de álcool. 

 

O fármaco citado acima é: 

(A) Ômega-3 

(B) Acamprosato 

(C) Ácido valproico. 

(D) agomelatina. 

 

28) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde (SUS): 

 

I. o incremento, em sua área de atuação, do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

II. a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas 

para consumo humano. 

III. a colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) III 

(C) I 

(D) II 

 

29) Entende-se por ________________, um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de 

vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 

como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos 

das condições de trabalho. 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) vigilância em saúde. 

(B) saúde do trabalhador. 

(C) vigilância sanitária. 

(D) assistência integral terapêutica. 

 

30) São princípios fundamentais do Código de Ética 

Médica, EXCETO: 

 

(A) Nenhuma disposição estatutária ou regimental de 

hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a 

escolha, pelo médico, dos meios cientificamente 

reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento 

do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo 

quando em benefício do paciente. 

(B) O alvo de toda a atenção do médico  é a saúde do ser 

humano, em benefício da qual deverá agir com o 

máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 

profissional. 

(C) Compete ao médico aprimorar continuamente seus 

conhecimentos e usar o melhor do progresso científico 

em benefício do paciente. 

(D) O médico pode, em algumas circunstâncias, renunciar à 

sua liberdade profissional, e permitir restrições ou 

imposições que possam prejudicar a eficiência e a 

correção de seu trabalho. 

 

31) É direito do médico: 

 

I. Suspender suas atividades, individualmente ou 

coletivamente, quando a instituição pública ou privada 

para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas 

para o exercício profissional ou não o remunerar digna e 

justamente, ressalvadas as situações de urgência e 

emergência, devendo comunicar imediatamente sua 

decisão ao Conselho Regional de Medicina. 

II. Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e 

públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não 

faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas 

técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina 

da pertinente jurisdição. 

III. Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 

solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu 

representante legal. 

IV. Indicar o procedimento adequado ao paciente, 

observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 

respeitada a legislação vigente. 
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É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) II, III e IV 

(D) I, II e III 

 

32) Em relação à publicidade médica, é vedado ao médico, 

EXCETO: 
 

(A) Divulgar informação sobre assunto médico de forma 

sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. 

(B) Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e 

especialidade ou área de atuação para a qual não esteja 

qualificado e registrado no Conselho Regional de 

Medicina. 

(C) Incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o 

seu número de inscrição no Conselho Regional de 

Medicina. 

(D) Permitir que sua participação na divulgação de assuntos 

médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, 

deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e 

educação da sociedade. 

 

33) O médico não deve realizar a procriação medicamente 

assistida com nenhum dos seguintes objetivos: 

 

I. criar embriões com finalidades de escolha de sexo, 

eugenia ou para originar híbridos ou quimeras. 

II. criar seres humanos geneticamente modificados. 

III. criar embriões para investigação. 
 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) III 
 

34) O Transtorno do déficit de Atenção e Hiperatividade - 

TDAH é um distúrbio que afeta de 3% a 5% das 

crianças em idade escolar e sua prevalência é maior 

entre os meninos. Dificuldade para manter o foco nas 

atividades propostas e agitação motora caracterizam a 

síndrome. A respeito desse transtorno, assinale a opção 

ERRADA. 
 

(A) É um distúrbio neurobiológico crônico que se 

caracteriza por desatenção, desassossego e 

impulsividade. 

(B) Desatenção, hiperatividade e comportamento impulsivo 

não podem ser considerados sintomas do TDAH. 

(C) Em todas as faixas etárias, portadores do transtorno 

estão sujeitos a desenvolver comorbidades, isto é, a 

desenvolver simultaneamente distúrbios psiquiátricos, 

como ansiedade e depressão. 

(D) O tratamento varia de acordo com a existência, ou não, 

de comorbidades ou de outras doenças associadas. 

Basicamente, consiste em psicoterapia e na prescrição 

de metilfenidato (ritalina), um medicamento 

psicoestimulante, e de antidepressivos.  

  

35) A Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao 

Aleitamento Materno contempla as seguintes 

estratégias: 

 

I. Proteção legal ao aleitamento materno e mobilização 

social. 

II. Iniciativa Hospital Amigo da Criança. 

III. Monitoramento dos indicadores de aleitamento materno. 

IV. Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. 

V. Rede Amamenta Brasil. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 2 

(B) 0  

(C) 5 

(D) 1 

 

36) São estratégias e ações para a implementação das 

Políticas de Saúde contra violências em crianças e 

adolescentes, EXCETO: 

 

(A) Realização de campanhas de sensibilização e 

mobilização da sociedade sobre o impacto da violência 

na saúde com ênfase nos fatores de risco e proteção. 

(B) Elaboração de diretrizes, normas técnicas, parâmetros, 

metodologias e orientações voltadas à atenção à saúde, 

prevenção e proteção de crianças e adolescentes em 

situações de violência. 

(C) Construção de indicadores e desenvolvimento de 

instrumentos de acompanhamento e avaliação das 

ações. 

(D) desarticulação entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, sendo cada um responsável somente por 

sua respectiva área territorial. 

 

37) A vigilância em saúde inclui:  
 

1.vigilância epidemiológica. 

2. vigilância de sangue e hemoderivados. 

3. infecção hospitalar. 

4. vigilância sanitária. 
 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 9 

(B) 5 

(C) 10 

(D) 6 
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38) Acerca da vigilância em saúde, assinale a opção correta. 

 

(A) A Vigilância em Saúde é responsável por ações de 

vigilância, prevenção e controle de doenças 

transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para 

o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e 

também pela análise de situação de saúde da 

população brasileira. 

(B) a vigilância em saúde deve ser entendida como um 

processo contínuo e sistemático de coleta, 

consolidação, disseminação de dados sobre eventos 

relacionados à saúde, que visa ao planejamento e à 

implementação de medidas de saúde pública para a 

proteção da saúde da população, a prevenção e 

controle de riscos, agravos e doenças, bem como para 

a promoção da saúde. 

(C) A vigilância alimentar e nutricional faz parte da 

vigilância em saúde. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

39) Observe os itens a seguir relacionados à adrenalina. 

 

I. É um hormônio que estimula o sistema nervoso e 

desempenha um papel importante nos mecanismos 

quer da hostilidade, quer do medo e da ansiedade. 

II. A adrenalina provoca tensão, nervosismo, aumento do 

ritmo cardíaco e outras alterações orgânicas. 

III. O excesso de adrenalina sempre é benéfico ao corpo 

humano. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) III 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) I e II 

 

40) O equilíbrio emocional pode ser definido como: 

 

(A) tendência para dar uma prioridade excessivamente alta 

as suas próprias necessidades e desejos. 

(B) o sentimento de compreensão e unidade emocional 

com alguém, de modo que uma emoção sentida por 

uma pessoa é vivenciada em alguma medida por outra 

que empatiza com ela. 

(C) O autocontrole das emoções que permite 

regular conscientemente aquilo que sentimos e as 

reações. 

(D) universo dos pensamentos de 

todas as atividades mentais e sobre o mundo extra 

psíquico que nos rodeia. 

 

 


