
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

CONCURSO PÚBLICO 
Edital nº 06/2021 

Cargo: MÉDICO/ÁREA: MEDICINA DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE 

Instruções 
1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas 
da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números 
forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão- 
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele 
passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

 

Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que 
responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões 
marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco 
receberão pontuação zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta 
prova e para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: MÉDICO/ÁREA: MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - PROVA DE 

CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 
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Década dos Oceanos, instituída pela ONU, 
 começa hoje em todo o mundo 

 
Início ocorre no Dia Mundial dos Oceanos 

 
Publicado em 08/06/2020 – 05:35 Por Gilberto Costa – Repórter da Agência Brasil – Brasília 
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A Década dos Oceanos, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
começa hoje (8) – Dia Mundial dos Oceanos – em todo o mundo. Diplomatas, 
ambientalistas e cientistas esperam que nos próximos dez anos a humanidade 
aumente o conhecimento sobre as águas que cobrem 70% do planeta e proteja melhor 
essa imensidão, que absorve um terço do gás carbônico produzido pela atividade 
humana, retém o aquecimento global e serve à subsistência direta de bilhões de 
pessoas. 
 
Esta segunda-feira também é o Dia Mundial dos Oceanos, instituído durante a 
conferência Rio-92 para promover a conservação de espécies e habitats, diminuir a 
poluição e a escassez de recursos por causa da sobrepesca. 
 
“Fonte de bens e serviços que sustentam a humanidade, os oceanos são 
importantíssimos para o funcionamento do planeta e para o bem-estar. A gente precisa 
conhecer mais e cuidar mais”, defende Alexander Turra, professor titular do Instituto 
Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) e responsável pela cátedra 
Unesco para Sustentabilidade dos Oceanos. 
 
Turra, que também faz parte da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, 
alerta que neste momento de pandemia de covid-19 “diminuiu o esforço de fiscalização 
nos oceanos”. Ele teme que o afrouxamento esteja sendo aproveitado para a 
sobrepesca e para a pirataria. 
 
Em oito anos da década passada (2011-2018) ocorreu uma média de 257 casos de 
pirataria marítima por ano em todo o planeta, segundo o International Maritime Bureau 
(IMB). 
 
Difícil vigilância 
 
Crimes marítimos e acidentes nos oceanos podem ser de difícil investigação. 
Alexander Turra lembra que até hoje os brasileiros não sabem como 3.600 quilômetros 
do litoral, da Reserva Extrativista do Cururupu (Maranhão) até São João da Barra 
(Rio de Janeiro), foram atingidos por manchas de petróleo. 
 
Por análise da composição molecular, sabe-se que o óleo foi extraído da Venezuela, 
mas não se sabe a causa da ocorrência da mancha, criminosa ou acidental, como 
vazamento de uma embarcação ou naufrágio em alto-mar. 
 
Turra lamenta que não seja possível saber o dano total do incidente e mesmo se os 
efeitos já cessaram. “Visualmente, o aspecto é de melhora, porém o efeito de longo 
prazo ainda está sendo avaliado. A gente não sabe qual é a sua magnitude.” De 
acordo com dados da Marinha, foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de óleo em 11 
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estados. 
O pesquisador preocupa-se com a possibilidade de que “esse tipo de sinistro possa 
acontecer de novo”. Como forma de prevenção e controle, ele defende a pesquisa 
conjunta entre as universidades federais e a Marinha. Também espera que haja 
melhora na fiscalização do tráfego marítimo internacional, inclusive com o 
monitoramento da interrupção de comunicação dos navios (transponder), que impede a 
rastreabilidade por embarcação. 
 
Edição: Graça Adjuto 
 

(Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/decada-dos-oceanos-instituida-
pela-onu-comeca-hoje-em-todo-o-mundo. Acesso em: 20 abr. 2021). 

 
 

1ª QUESTÃO. Em relação ao texto, é CORRETO afirmar:  

A) Apresenta uma necessidade de se ater aos fatos e lança o foco sobre a realidade que 
envolve os problemas da pesca.  

B) Destaca a importância de se conhecer os oceanos e enfatiza alguns problemas 
relacionados à diminuição da fiscalização.  

C) Tenta convencer o leitor a se posicionar a favor dos oceanos e chama a atenção para a 
pesca esportiva e a pirataria.  

D) Mostra os dois lados de um problema muito sério e destaca as possibilidades de 
solucioná-lo a curto prazo.  

E) Enfatiza um tema sério sobre a preservação ambiental e convoca a população a discutir 
a esse respeito. 

 
 
2ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, considerando os recursos referenciais, 
responsáveis pela manutenção temática. 

I. O termo “que” (linha 20) refere-se a “Turra” (linha 20). 
II. A expressão “O pesquisador” (linha 40) é uma referência a “Alexander Turra” (linha 17). 
III. O termo “mas” (linha 33) sinaliza a relação de oposição entre a informação que introduz 

e a anterior. 

IV. Os termos “também” (linha 20) e “inclusive” (linha 43) indicam relação de condição entre 
as informações em seu entorno. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) IV, apenas.  
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3ª QUESTÃO. Considerando os excertos “[...] que cobrem 70% do planeta [...]” (linha 8) e 
“[...] que absorve um terço do gás carbônico produzido pela atividade humana [...]” (linha 9-
10), analise as afirmativas a seguir, sobre as duas ocorrências do termo “que”. 

I. A primeira ocorrência do termo “que” retoma a palavra “águas” (linha 8), estabelecendo 
uma relação de restrição. 

II. A primeira ocorrência do termo “que” trata-se de um conector e introduz uma condição 
em relação à informação antecedente. 

III. A segunda ocorrência do termo “que” retoma a palavra “imensidão” (linha 9), 
estabelecendo uma relação de explicação. 

IV. A segunda ocorrência do termo “que” caracteriza-se por indicar uma advertência que 
pode ser ignorada. 

V. O termo “que”, em ambas as ocorrências, é um elemento referencial que retoma os 
nomes que o antecedem. 

 
É CORRETO o que se afirma em 
 

A) II e V, apenas. 

B) IV e V, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, III e V, apenas. 
 
 
4ª QUESTÃO. No excerto “[...] foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de óleo em 11 
estados” (linhas 38-39), a expressão “foram recolhidas” pressupõe um agente  

A) em vias de provocar um acidente em razão da mancha de óleo. 

B) que desconhece a gravidade e os riscos da contaminação. 

C) com capacidade para retirar o óleo do litoral contaminado. 

D) com inexperiência para executar a tarefa de extração da mancha. 

E) que não lida bem com acidentes ambientais. 

 

 
5ª QUESTÃO. Considerando os excertos “A gente precisa conhecer mais e cuidar mais 
[...]” (linhas 16-17) e  “A gente não sabe qual é a sua magnitude” (linha 37), é CORRETO 
afirmar que a expressão “a gente” 

A) marca uma fala desprestigiada socialmente e não deve ser utilizada pelos falantes. 

B) fere as normas da gramática da língua portuguesa e prejudica a comunicação entre as 
pessoas. 

C) reflete o preconceito linguístico praticado por muitos falantes do português. 

D) substitui o “nós” em muitos contextos e pode estabelecer maior aproximação entre os 
interlocutores. 

E) introduz uma fala muito pessoal que não inclui o interlocutor e sua opinião. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 5 QUESTÕES 

6ª QUESTÃO. Em um grupo de 150 pessoas, 

 todas as pessoas são torcedoras de, pelo menos, um destes times: Flamengo, Grêmio e 
Palmeiras; 

 77 pessoas são torcedoras do Flamengo; 
 59 pessoas são torcedoras do Grêmio; 
 67 pessoas são torcedoras do Palmeiras; 
 23 pessoas torcem, simultaneamente, pelo Flamengo e pelo Grêmio; 
 18 pessoas torcem, simultaneamente, pelo Flamengo e pelo Palmeiras; 
 10 pessoas torcem, simultaneamente, pelos três times, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. 
 

Nesse grupo, o número de pessoas que torcem simultaneamente pelo Grêmio e pelo 
Palmeiras, mas não torcem pelo Flamengo, é igual a 

A) 6 

B) 8 

C) 10 

D) 12 

E) 14 
 
 
7ª QUESTÃO. Um total de 87 pessoas foi dividido em 13 grupos diferentes. Cada pessoa 
ficou em um único grupo, e cada grupo ficou com, no máximo, 12 pessoas. A quantidade 
mínima possível de grupos com, pelo menos, cinco pessoas é igual a 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 8 
 
8ª QUESTÃO. A quantidade de números inteiros positivos de cinco algarismos com, pelo 
menos, dois algarismos idênticos é igual a 

A) 26.360 

B) 38.448 

C) 48.322 

D) 54.546 

E) 62.784 
 
 
  



 

  
5 

9ª QUESTÃO. Cem objetos foram colocados em   gavetas. O maior valor possível para  , 
de modo que se tenha certeza de que, pelo menos, uma gaveta recebeu mais de três 
objetos, é igual a 

A) 27 

B) 30 

C) 33 

D) 36 

E) 39 
 
 
10ª QUESTÃO. Uma loja vendeu um produto por certo preço unitário durante a primeira 
semana de abril de 2021. Durante a segunda semana de abril de 2021, a loja aumentou em    o preço unitário do produto em relação ao preço unitário da primeira semana de abril de 
2021. Durante a terceira semana de abril de 2021, a loja reduziu em 10% o preço unitário do 
produto em relação ao preço unitário da segunda semana de abril de 2021, de modo que o 
preço unitário do produto nessa terceira semana ficou igual a     do preço unitário da 
primeira semana de abril de 2021. O valor de   é igual a 

A)       

B)       

C)       

D)       

E)       
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INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 

11ª QUESTÃO. O Ubuntu Linux 20.04 LTS possui quatro áreas de trabalho, de modo que 
um usuário possa abrir diferentes janelas de aplicativos em diferentes áreas de trabalho 
para organizar seu espaço. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir. 

I. É possível enviar uma janela de um espaço de trabalho a outro ao clicar com o botão 
direito do mouse sobre a barra de títulos da janela e selecionar a opção “Mover para 
outro espaço de trabalho”. 

II. Ao clicar no ícone de um aplicativo no lançador, cuja janela esteja em outro espaço de 
trabalho, a tela trocará automaticamente para a área correspondente. 

III. Os espaços de trabalho estão organizados em uma grade 2 x 2 e podem ser 
visualizados simultaneamente por meio do atalho de teclado Super + S. 

IV. É possível alternar o espaço de trabalho que está sendo exibido na tela por meio do 
atalho de teclado Ctrl + Alt + seta, na direção desejada. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

12ª QUESTÃO. No LibreOffice Calc 4.2, uma planilha foi criada para registrar o nome da 
pessoa responsável por uma determinada tarefa a cada dia da semana e, utilizando 
fórmulas, consolidar uma contagem de quantas vezes cada pessoa assumiu 
responsabilidade pela tarefa, conforme figura a seguir. 

 
 

A fórmula que, se digitada na célula E2 e, posteriormente, propagada para as células E3:E5 
por meio de preenchimento automático, produz o resultado demonstrado na figura é 

A) =CONT.SE($B2:$B8; D2) 

B) =SOMA.SE(B$2:B$8; D2) 

C) =CONT.SE(B$2:B$8; D2) 

D) =SOMA.SE($B2:$B8; D2) 

E) =CONT.NÚM($B$2:$B$8) 
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13ª QUESTÃO. Internamente, os computadores trabalham com interpretação de números 
binários, sendo comum expressar características de alguns componentes utilizando 
unidades de medida baseadas em dígitos binários ou bits (binary digits), por exemplo: uma 
conexão de rede com velocidade de 100 kbps, ou kilobits por segundo. Também é comum o 
uso de outra unidade derivada do bit, chamada termo binário ou byte (binary term), por 
exemplo, um disco rígido com capacidade de armazenamento de 500 GB, ou gigabytes. 
Nesse contexto, 1 byte é equivalente a 

A) 2 bits. 

B) 8 bits. 

C) 10 bits. 

D) 1.000 bits. 

E) 1.024 bits. 
 

14ª QUESTÃO. No Microsoft Windows 10, um clique no botão Iniciar, na barra de tarefas, 
seguido de um clique na opção Configurações exibe o painel CONFIGURAÇÕES. Nesse 
painel, um clique no grupo Sistema abre o painel SISTEMA, que dá acesso, dentre suas 
opções, às configurações de Energia e suspensão. Por meio dessa última opção, é possível 
configurar o sistema operacional para  

I. desligar o vídeo automaticamente quando o computador ficar ocioso por um tempo 
determinado. 

II. suspender as atividades do computador quando esse ficar ocioso por um tempo 
determinado. 

III. desligar o computador quando esse ficar ocioso por um tempo determinado. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, apenas. 

D) II, apenas. 

E) III, apenas. 
 

15ª QUESTÃO. No LibreOffice Writer 4.2, por meio do menu Inserir, item Índices, subitem 
Índices e sumários, é possível criar um sumário que liste todas as “divisões” de um 
documento. Antes de utilizar esse menu, no entanto, é necessário 

A) aplicar estilos de formatação específicos aos tópicos que irão fazer parte da lista. 

B) salvar o documento no disco rígido. 

C) utilizar quebras de página para criar as “divisões” do documento. 
D) formatar o título de cada “divisão” do documento em negrito. 

E) formatar o título de cada “divisão” do documento em fonte de tamanho maior que a 
utilizada no restante do texto. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

 

16ª QUESTÃO. Em relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, é INCORRETO afirmar: 

A) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. 

B) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público 
caracterizam o esforço pela disciplina, razão pela qual causar mal a uma pessoa que 
paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.  

C) Causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por 
descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 
instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua 
inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 

D) Deixar, o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor 
em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra 
espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a 
ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos 
serviços públicos. 

E) Toda pessoa tem direito à verdade, motivo pelo qual o servidor público não pode deixar 
de fornecer informações sobre processos, ainda que sigilosos e de interesse superior 
da Administração Pública. 

 
 
17ª QUESTÃO. Em matéria de licitação, segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é 
INCORRETO afirmar: 

A) Apenas a empresa vencedora da licitação terá conhecimento dos termos do contrato e 
do respectivo processo licitatório. 

B) Toda prorrogação de prazo do contrato administrativo deverá ser justificada por escrito 
e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

C) O contrato com prazo de vigência indeterminado é proibido. 

D) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não 
poderão ser alteradas sem prévia concordância da empresa contratada. 

E) O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de 
preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 
compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. 
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18ª QUESTÃO. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, 

I. aplica-se ao tratamento dos dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança 
pública, defesa nacional e segurança do Estado. 

II. determina que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como um de seus 
fundamentos a autodeterminação informativa. 

III. considera como dado pessoal sensível aquele relativo a titular que não possa ser 
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião do tratamento desse dado. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I e III, apenas. 
 

19ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados pela União, pelos estados, pelo Distrito 
Federal e pelos municípios com o fim de garantir o acesso a informações, é INCORRETO 
afirmar: 

A) O acesso à informação será assegurado mediante a realização de audiências ou 
consultas públicas, o incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação. 

B) A Lei de Acesso à Informação garante, entre outros, o direito de obter informação 
primária, íntegra, autêntica e atualizada, e a orientação sobre os procedimentos para a 
consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida 
a informação almejada. 

C) As disposições da Lei de Acesso à Informação aplicam-se, no que couber, às entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebem, para realização de ações de interesse 
público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, 
entre outros casos previstos em lei específica. 

D) Os órgãos e entidades públicas deverão promover, independentemente de 
requerimento, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

E) A Lei de Acesso à Informação considera como autenticidade a qualidade da informação 
não modificada, inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao destino. 
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20ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, a respeito do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), aprovado pela Resolução nº 05/2021 do Conselho Universitário da 
Universidade Federal do Espírito Santo.  

I. O PDI abrange as áreas de ensino, pesquisa, extensão, assistência e gestão. 

II. O PDI estabelece que a missão da Ufes é garantir a formação humana, acadêmica e 

profissional com excelência, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, com a 

produção de avanços científicos, tecnológicos, educacionais, culturais, sociais e de 

inovação, e a promoção dos direitos e da inclusão social.  

III. O PDI estabelece que a visão da Ufes é ser reconhecida como instituição pública de 

excelência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão, comprometida com 

a inclusão social, a interiorização, a inovação e o desenvolvimento sustentável da 

sociedade brasileira, em particular do Estado do Espírito Santo.  

IV. O PDI define como desafios institucionais: infraestrutura e acessibilidade, ações 

afirmativas, inovação e responsabilidade social, promoção da saúde, desenvolvimento e 

valorização das pessoas, internacionalização, sustentabilidade ambiental e econômico-

financeira e imagem institucional. 

V. A governança da Ufes é exercida em três níveis: estratégico, tático e operacional. 

Fazem parte do nível estratégico os departamentos acadêmicos e administrativos, as 

divisões, as seções e as coordenadorias. 

 

É CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II, III e IV, apenas.  

C) I, III, IV e V, apenas.  

D) II, III, IV e V, apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 20 QUESTÕES 

21ª QUESTÃO. Médico de Família e Comunidade acompanha uma idosa com diagnóstico 
de depressão moderada. Em uma consulta, elabora uma figura em conjunto com a paciente, 
mostrando que esta tem conexões frágeis com os amigos, com a igreja e com familiares, 
sendo que sua maior conexão, no momento, é com seu cachorro de estimação. A 
ferramenta de abordagem familiar utilizada foi 

A) Genograma. 

B) Ciclo de Vida da Família. 

C) PRACTICE. 

D) Ecomapa. 

E) FIRO-B. 

 

 
22ª QUESTÃO. Médico de Família e Comunidade (MFC) tem primeira consulta com 
paciente de 60 anos com hipertensão arterial sistêmica. Na consulta, verifica que a paciente 
tem receio de ter um acidente vascular encefálico e ficar acamada; que está assintomática 
e, por isso, o problema não afeta negativamente seu cotidiano; e que ela gostaria de usar 
apenas medicamentos de dose única que possam ser ingeridos pela manhã e que não 
tenham efeito diurético para não prejudicá-la em seu trabalho. Considerando o primeiro 
componente do Método Clínico Centrado na Pessoa, a dimensão ainda a ser explorada pelo 
MFC, no que diz respeito à experiência singular da doença da paciente, são  

A) ideias. 

B) expectativas. 

C) funções. 

D) sentimentos. 

E) papéis. 
 

 

23ª QUESTÃO. Com relação às notas de evolução de um registro de saúde orientado por 
problemas, assinale a alternativa que apresenta uma relação INCORRETA entre a 
dimensão do SOAP e seu conteúdo: 

A) S – Dor em joelho esquerdo há três dias. 

B) O – Aumento de volume e temperatura de joelho esquerdo, com crepitações. 

C) A – Prescrição de ibuprofeno de 400 miligramas, de 8 em 8 horas, por cinco dias. 

D) P – Encaminhamento para sessões de acupuntura. 

E) P – Orientações sobre uso de calçados adequados.  
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24ª QUESTÃO. Médico de Família e Comunidade assume uma equipe de saúde que 
estava incompleta e desestruturada há meses. Logo percebe que não há muitas 
informações sobre a comunidade. Resolve, então, formar uma equipe para realizar o 
diagnóstico comunitário: faz observações de campo, elabora um pequeno questionário, 
seleciona algumas pessoas da comunidade para serem entrevistadas e sistematiza e 
prioriza os problemas identificados. Essa descrição refere-se à técnica de abordagem 
comunitária denominada 

A) estratificação de risco familiar. 

B) método de estimativa rápida. 

C) mapeamento inteligente. 

D) diagnóstico de demanda. 

E) análise documental. 
 

25ª QUESTÃO. Na organização de um encontro terapêutico com abordagens culturalmente 
sensíveis no contexto da Atenção Primária, NÃO é adequado ao Médico de Família e 
Comunidade: 

A) ouvir com empatia. 

B) elaborar as explicações em linguagem acessível. 

C) problematizar pontos de vista e diferenças culturais. 

D) negociar condutas e acordos. 

E) homogeneizar identidades e condutas de grupos sociais. 
 

26ª QUESTÃO. Entende-se prevenção quaternária como uma ação realizada para 

A) evitar a causa de um problema de saúde, antes que ele se manifeste, em um indivíduo 
ou população. 

B) identificar um problema de saúde, em estágio inicial, em um indivíduo ou população. 

C) reduzir os efeitos crônicos de um problema de saúde em um indivíduo ou população. 

D) identificar um indivíduo ou população em risco de supermedicalização e evitar uma 
intervenção desnecessária. 

E) eliminar os efeitos dos determinantes sociais à saúde de indivíduos e da população.  
 

27ª QUESTÃO. Os rastreamentos de doenças podem estar associados a uma série de 
vieses. Um deles é o que cria a ilusão de que o diagnóstico precoce leva a uma sobrevida 
maior, enquanto, na verdade, não há alteração da sobrevida e, sim, do tempo que a pessoa 
vive consciente da doença. Esse viés é o de 

A) antecipação. 

B) tempo de duração. 

C) sobrediagnóstico. 

D) seleção. 

E) cuidados inversos. 
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28ª QUESTÃO. Médico de Família e Comunidade preceptor preparou uma atividade de 
ensino para um grupo de dez internos que estão em rodízio em sua Unidade Básica de 
Saúde. A atividade consiste em dividir os internos em três grupos, deixá-los discutirem 
livremente, por alguns minutos, o tema sobre o acesso dos pacientes ao serviço, solicitar 
que elaborem uma proposta de agenda de consultas médica e de enfermagem, e, por fim, 
organizar a apresentação dos trabalhos dos grupos para todos. A técnica de trabalho em 
pequenos grupos utilizada é 

A) grupos de murmúrio (buzz groups). 

B) discussão em pares (one-to-one). 

C) tempestade de ideias (brainstorming). 

D) dramatização. 

E) tenda invertida. 
 

 

29ª QUESTÃO. Mulher com 12 semanas de gestação (GI P0 A0) traz resultados dos 
primeiros exames do pré-natal, mostrando tipagem sanguínea e Rh O (-). Não há 
antecedentes pessoais de relevância para o caso, e o pai da criança abandonou o lar, não 
havendo mais informações sobre ele nem possibilidade de contato. Nesse caso, a conduta 
adequada é 

A) manter condutas de rotina do pré-natal. 

B) repetir os exames para confirmação. 

C) solicitar coombs indireto e, caso negativo, repeti-lo a cada quatro semanas a partir 24ª 
semana. 

D) encaminhar para realização de amniocentese. 

E) encaminhar imediatamente ao serviço de pré-natal de alto risco. 
 

 

30ª QUESTÃO. Mulher de 52 anos inicia sua rotina de rastreamento de câncer de mama 
com mamografia. O resultado do exame é categorizado como BIRADS 2. A paciente não 
apresenta histórico de saúde ou fatores de risco relevantes para o caso. Nessa situação, a 
conduta adequada é 

A) avaliar adicionalmente com ultrassonografia. 

B) manter rotina de rastreamento a cada dois anos. 

C) repetir mamografia em seis meses. 

D) encaminhar para biópsia. 

E) encaminhar para cirurgia conservadora. 
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31ª QUESTÃO. Mulher de 30 anos, assintomática, apresentou prova tuberculínica igual a 6 
milímetros e raio-X de tórax normal após seu esposo de 32 anos ter sido diagnosticado com 
tuberculose pulmonar. Não há nenhum outro achado de relevância para o caso. Ambos 
receberam a vacina BCG na infância, sem novas doses após isso. Nesse caso, a conduta 
adequada é 

A) manter acompanhamento rotineiro de saúde. 

B) repetir prova tuberculínica em oito semanas. 

C) solicitar tomografia computadorizada de tórax. 

D) prescrever isoniazida por nove meses. 

E) prescrever esquema básico com 2RHZE/4RH. 
 

 

32ª QUESTÃO. Jovem asmático de 11 anos, com exacerbação da doença, procura a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) acompanhado de sua mãe. No exame clínico, o paciente 
consegue completar frases, não está agitado, não está utilizando musculatura acessória na 
respiração, tem leve aumento de frequência respiratória e cardíaca, tem ausculta pulmonar 
com sibilos difusos e está saturando em 93% em ar ambiente. O paciente não apresenta 
histórico de saúde ou fatores de risco relevantes para o caso. Está fazendo uso de 
corticoide inalatório em dose média para controle da doença. A UBS tem a estrutura 
necessária para manejar o caso. Nessa situação, a conduta imediata adequada é 

A) encaminhar para serviço de emergência. 

B) ministrar epinefrina subcutânea. 

C) aumentar a dose do corticoide inalatório e dar alta. 

D) ministrar salbutamol com espaçador a cada 20 minutos na primeira hora e dar alta com 
antibiótico. 

E) ministrar salbutamol com espaçador a cada 20 minutos na primeira hora e, caso 
resposta parcial, manter salbutamol e acrescentar corticoide via oral e oxigênio. 

 

 

33ª QUESTÃO. Mulher, 30 anos, em consulta com seu Médico de Família e Comunidade, 
queixa-se de crises de tonturas de moderada intensidade, nos últimos dias, que duram, 
aproximadamente, 20 minutos, acompanhada de zumbido, hipoacusia e sensação de 
plenitude em ouvido esquerdo. A paciente não apresenta histórico de saúde, fatores de risco 
ou outros sinais e sintomas relevantes para o caso. Considerando o quadro relatado, a 
primeira hipótese de diagnóstico é 

A) neurite vestibular.  

B) vertigem paroxística posicional benigna. 

C) síndrome de Ménière. 

D) síndrome de hiperventilação. 

E) insuficiência vertebrobasilar. 
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34ª QUESTÃO. Em geral, NÃO é uma condição para a solicitação de densitometria óssea 
na Atenção Primária: 

A) Ser homem elitista crônico, sem outros fatores de risco, acima de 45 anos. 

B) Apresentar radiografia de coluna lombar sugestiva de osteoporose. 

C) Ter acompanhamento da eficácia de tratamento de osteoporose a cada dois anos. 

D) Fazer uso de corticoide oral em dose alta por mais de três meses. 

E) Ser mulher com mais de 65 anos com fatores de risco. 
 

35ª QUESTÃO. Criança de 30 meses tem história de início súbito de febre alta (39ºC) e 
irritabilidade, além de tosse e coriza discretas. Entre o terceiro e o quarto dia de evolução, 
apresentou declínio brusco da febre e da irritabilidade, surgindo rash 
eritematomaculopapular, sem prurido, inicialmente localizado em tronco, com disseminação 
para pescoço e extremidades em poucas horas. Destaca-se que o paciente não apresenta 
histórico de saúde, fatores de risco ou outros sinais e sintomas relevantes para o caso. 
Considerando o quadro relatado, a primeira hipótese é a de que o agente etiológico seja o 

A) parvovírus humano B19. 

B) herpes vírus humano 6. 

C) Streptococcus pyogenes.  

D) vírus da dengue. 

E) togavírus. 
 

36ª QUESTÃO. Nos casos típicos, o intervalo adequado para rastreamento de doença 
renal do diabetes mellitus tipo 2, na Atenção Primária, é 

A) a cada ano, iniciado logo após o diagnóstico. 

B) a cada ano, iniciado após cinco anos do diagnóstico. 

C) a cada três anos, iniciado logo após o diagnóstico. 

D) a cada três anos, iniciado após cinco anos do diagnóstico.  

E) a cada três anos, após surgimento de sinais e sintomas. 
 

37ª QUESTÃO. Paciente se apresenta a sua Médica de Família e Comunidade com os 
seguintes resultados sorológicos para hepatite B: HBsAg (+); Anti-HBc total (+); Anti-HBc 
IgM (-); Anti-HBs (-). A primeira hipótese de diagnóstico é 

A) imunização por vacinação. 

B) hepatite B aguda. 

C) hepatite B curada. 

D) hepatite B fase crônica. 

E) suscetibilidade ao vírus da hepatite B. 
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38ª QUESTÃO. Paciente hipertensa comparece à consulta com seu Médico de Família e 
Comunidade, portando o resultado de um eletrocardiograma, conforme ilustrado na figura a 
seguir. 

 

Nesse caso, a primeira hipótese de diagnóstico é 

A) normalidade. 

B) bloqueio atrioventricular de segundo grau. 

C) bloqueio de ramo esquerdo. 

D) bloqueio de ramo direito. 

E) infarto do miocárdio de parede inferior. 
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39ª QUESTÃO. Em consulta de puerpério com sua Médica de Família e Comunidade, três 
semanas após o parto, paciente relata dor moderada, ao amamentar, iniciada há, 
aproximadamente, 36 horas, em especial na mama esquerda, febre de 38ºC, adinamia, 
além de ingurgitamento e hiperemia em quadrantes externos da mama direita. Não há 
presença de sintomas respiratórios na paciente ou qualquer outro sintoma ou fator de risco 
de relevância para o caso. Não foram identificados quaisquer sinais sugestivos de abcesso 
mamário. A conduta adequada, nesse caso, para além da orientação do adequado 
esvaziamento mamário, é o uso de 

A) ibuprofeno e cefalexina, e a interrupção imediata da amamentação. 

B) paracetamol e amoxicilina, e a manutenção da amamentação apenas na mama não 
acometida. 

C) ibuprofeno e cefalexina, e a manutenção da amamentação. 

D) paracetamol e amoxicilina, e a interrupção imediata da amamentação. 

E) compressa de água morna e ceftriaxone, e a manutenção da amamentação. 
 

40ª QUESTÃO. Homem procura sua Médica de Família e Comunidade para relatar 
ansiedade e preocupações excessivas quase que diariamente há, aproximadamente, oito 
meses. O paciente relata estar tendo muita dificuldade para trabalhar, sente-se fadigado 
facilmente, fica muito irritado com coisas que não o incomodavam antes, está com baixa 
concentração nas tarefas, sente tensão e dores nas regiões escapulares, com frequência, e 
está com sono curto e não revigorante. Ele também relata que não reconhece nenhum 
episódio específico que tenha desencadeado o problema, não se sente triste, não apresenta 
crises súbitas de grande ansiedade, deseja melhorar para voltar a ser produtivo no trabalho, 
não tem problemas com espaços fechados ou aglomerações, e continua consumindo álcool 
em baixas doses apenas nos fins de semana. Não há outros achados relevantes ao caso. A 
opção farmacológica de primeira linha no tratamento do problema é 

A) clonazepam. 

B) imipramina. 

C) buspirona. 

D) ginkgo biloba. 

E) escitalopram. 
   

 


