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MÉDICO - PSF 

 

21. (Concurso Aurora/2018) Qual 

princípio do Sistema Único de Saúde 

permite que o atendimento a uma 

mulher idosa seja priorizado em 

relação a uma paciente jovem adulta?  
A) Integralidade  

B) Hierarquização  

C) Equidade  

D) Universalidade  

E) Resolubilidade  

 

22. (Concurso Aurora/2018) Segundo a 

Lei 8.080/90, a formulação de 

consórcios administrativos de saúde é 

atribuição:  
A) Municipal  

B) Comum às três esferas do governo  

C) Estadual  

D) Federal  

E) N.D.A.  

 

23. (Concurso Aurora/2018) De acordo com 

as Conferencias de Saúde, podemos 

afirmar que:  

A) Tem caráter deliberativo 

B) Devem ser convocadas de 4 em 4 anos 

C) Deve ser realizada de 2 em 2 anos  

D) Foram reguladas pela Lei 8080 

E) Tem função de fiscalização  

 

24. (Concurso Aurora/2018) A participação 

popular no Sistema Único de Saúde 

(SUS), segundo a Lei 8142, se dá por 

meio :   
 

A) Do Programa de Saúde da Família e 

Conferências Municipais de saúde 

B) Dos Conselhos Municipais de Saúde e 

Consórcios Intermunicipais de Saúde  

C) Dos Conselhos Municipais de Saúde e 

Conferências Estaduais de Saúde.  

D) Das Conferencias Estaduais de Saúde e 

Consórcios Intermunicipais de Saúde.  

E) N.D.A 

 

25. (Concurso Aurora/2018) Paciente 

gestante a termo, portadora de 

cardiopatia, entra em trabalho de parto, 

desencadeia insuficiência cardíaca 

congestiva e vai a óbito. Como deve ser 

classificada essa morte materna?  
A) Morte materna indireta 

B) Morte materna direta  

C) Morte materna não obstétrica  

D) Morte materna tardia  

E) Nenhuma das anteriores  

 

26. (Concurso Aurora/2018) O coeficiente 

de mortalidade infantil determina o risco 

de morte para crianças até que idade?  
A) Até os 5 anos.  

B) Menor que 1 ano 

C) Menores que 6 meses  

D) Até 2 anos  

E) Menores que 2 meses  

 

27.  (Concurso Aurora/2018) Qual grupo 

de causas de mortalidade é responsável 

pelo maior número de anos potenciais de 

vida perdidos?  
A) Câncer  

B) Doenças infecto parasitárias  

C) Causas externas 

D) Doenças cardiovasculares  

E) Doenças crônicas não infecciosas  

 

28. (Concurso Aurora/2018) São doenças 

de notificação compulsória em todo 

território nacional:  
 

A) Febre reumática, febre amarela, sarampo, 

difteria, tétano. 

B) Escabiose, febre amarela, hanseníase, 

doença de Chagas. 

C) Febre amarela, tuberculose, hanseníase, 

difteria, raiva humana.  
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D) Poliomielite, coqueluche, malária, 

amidalite estreptocócica.  

E) Nenhuma das anteriores  

 

29. (Concurso Aurora/2018) Sobre 

as doenças ocupacionais e do 

trabalhador, se destaca as 

pneumoconioses como a silicose, que é 

causada pelo deposito da sílica no 

pulmão. O quadro clínico associado aos 

casos de silicose apresenta:  

A) Derrame pleural benigno. 

B) Espessamento pleural. 

C) Asma ocupacional. 

D) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 

E) Tromboembolismo pulmonar.  

 

30. (Concurso Aurora/2018) Ainda 

sobre doenças ocupacionais, a exposição 

ao asbesto está associado com os 

cânceres de :  

A) Pulmão, bexiga e fígado 

B) Bexiga, pleura e pele. 

C) Pulmão, pleura e peritônio. 

D) Pleura, bexiga e fígado.  

E) Pulmão, pele e medula. 

 

31. (Concurso Aurora/2018) Gestante 

de 10 semanas refere vômitos constantes 

há 1 semana. Ao exame, encontra-se 

hidratada, corada, PA= 110x70 mmHg. 

Exame obstétrico compatível com a idade 

gestacional. A melhor conduta:  

 

A) Hidratação endovenosa e antieméticos por 

via endovenosa.  

B) Orientar dieta rica em proteína animal e 

hidratação oral.  

C) Reposição endovenosa de líquidos e 

eletrólitos.  

D) Orientar dieta fracionada e antieméticos por 

via oral.  

E) Nenhuma das anteriores  

 

32. (Concurso Aurora/2018) No ultrassom 

transvaginal no 1º trimestre da gravidez, 

constitui marcos importantes:  

A) Saco gestacional com 2 semanas de 

gestação 

B) Eco fetal com bcf com 4 semanas de 

gestação  

C) Cabeça fetal com 3 semanas de gestação. 

D) Placenta com 6 semanas de gestação  

E) Vesícula vitelina com 5-6 semanas de 

gestação.  

 

33. (Concurso Aurora/2018) Durante o pré-

natal, há necessidade de prevenção da 

anemia ferropriva com uso do ferro 

elementar.  Qual a dose preconizada e o 

início da administração do mesmo?  
A) 200 mg de ferro elementar no início da 

gravidez.  

B) De 120 a 160 mg de ferro elementar a partir 

do 2º trimestre da gravidez  

C) De 120 a 160 mg de ferro elementar 3 

meses antes de engravidar.  

D) De 30 a 60 mg de ferro elementar a partir 

do 2º trimestre da gravidez 

E) Nenhuma dose é necessária se a gestante 

tiver depósitos de ferro adequados.  

 

34.  (Concurso Aurora/2018) A vacina que 

devem ser evitadas durante a gestação, 

por conter vírus vivos atenuados, é 

contra :   

A) Tétano  

B) Raiva  

C) Varicela  

D) Hepatite B 

E) Influenza.  

 

35.  (Concurso Aurora/2018) São fatores de 

risco para diabetes gestacional, exceto:  

A) Natimorto anterior 

B) Filho anterior com macrossomia 

C) Obesidade 

D) Tabagismo 

E) Idade igual ou superior a 35 anos.  



 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 

COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – PMA 

 

  

 

Concurso para provimento de cargos da Prefeitura de Aurora – Data: 01/07/2018 
 

3 

36. (Concurso Aurora/2018) 

Gestantes com hipertireoidismo por 

doença de graves, está absolutamente 

contraindicado o uso de:  

 

A) Propiltiouracil 

B) Tireoidectomia 

C) Iodo radioativo  

D) Metimazol 

E) Propranolol  

 

37.  (Concurso Aurora/2018) São 

indicações absolutas de cesarianas, 

exceto:  

 

A) Placenta previa total, sem sangramento. 

B) Gestação gemelar com ambos os fetos em 

apresentação pélvica.  

C) Desproporção cefalopelvica. 

D) Herpes genital ativo. 

E) Morte-materna com feto vivo. 

 

38. (Concurso Aurora/2018) Gestante 

com VDRL positivo com titulação de 

1/64. A mesma não apresenta quaisquer 

sintomas. Realizado tratamento com 

dose adequada de penicilina G 

benzatina. Qual o exame você solicitaria 

posteriormente para controle de cura?  

 

A) VDRL quantitativo 

B) VDRL qualitativo 

C) FTA – Abs IgG 

D) FTA- Abs IgM 

E) VDRL e FTA – Abs igG.  

 

39.  (Concurso Aurora/2018) Cistos 

de Naboht são encontrados em pacientes 

que previamente apresentou :  
 

A) NIV 

B) Ectopia  

C) Disceratose 

D) Vaginose por tricomonas 

E) NIC 

40. (Concurso Aurora/2018) Paciente, sexo 

feminino, de 25 anos de idade realizou o 

exame de citologia oncoparasitária do 

colo do útero, o qual teve como resultado, 

lesão intraepitelial de baixo grau. 

Seguindo a diretriz de 2011 do ministério 

da saúde, qual a melhor conduta?  
 

A) Repetir imediatamente a citologia  

B) Repetir o exame citológico com 6 meses 

C) Solicitar Captura Hídrida para HPV  

D) Solicitar colposcopia 

E) Realizar curetagem de canal cervical 

 

41.  (Concurso Aurora/2018) Criança de 9 

meses chega a unidade com quadro de 

febre, hiperemia conjuntival bilateral 

com intensa fotofobia, rinorreia e tosse 

por dois dias. Retorna três dias depois 

com febre de 39°c prostrada e chorosa. 

Na orofaringe, na parede interna das 

bochechas e na altura dos pre-molares, 

apresentava pontos esbranquiçados 

sobre uma superfície hiperemiada. Sem 

outros achados. O diagnostico mais 

provável é? 
 

A) Dengue 

B) Sarampo 

C) Herpangina 

D) Doença de Kawasaki  

E) Febre faringoconjuntival por enterovirus  

 

42. (Concurso Aurora/2018) Paciente 10 

anos de idade foi diagnosticado com 

escarlatina. O agente etiológico e o 

possível tratamento são, 

respectivamente:  
A) Streptococcus do grupo A; amoxacilina  

B) Arcanobacterium haemolyticum; 

amoxacilina com clavulonato 

C) Haemophilus influenzae ; amoxacilina com 

clavulonato 

D) Streptococcus do grupo B; amoxacilina  

E) Streptococcus do grupo D; penicilina 

benzatina 
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43.  (Concurso Aurora/2018) Qual o 

vírus mais frequentemente implicado 

na etiologia das rinofaringites agudas?  
 

A) Metapneumovirus 

B) Rinovirus 

C) Virus respiratório sincicial  

D) Adenovírus  

E) Vírus da influenza  

 

44.  (Concurso Aurora/2018) 

Criança de 18 meses de idade está com 

otite media aguda a esquerda, que vem 

sendo tratada com amoxicilina a 3 dias. 

Nas últimas 8 horas começou a 

apresentar piora do quadro febril, 

hiperemia e dor na região 

retroauricular esquerda. A conduta 

indicada é:  
 

A) Aumentar a dose da amoxicilina  

 

B) Substituir a amoxicilina pelo cloranfenicol  

 

C) Internar e iniciar antibioticoterapia 

endovenosa 

 

D) Manter a amoxicilina e indicar 

miringotomia 

 

E) N.D.A. 

 

45.  (Concurso Aurora/2018) 

Lactente de 45 dias de vida apresenta 

quadro de tosse há 2 semanas. A mãe 

informa que a tosse vem piorando 

progressivamente e que, nos últimos 

dias, tem atrapalhado as mamadas. Ao 

exame físico: bom estado geral, afebril, 

FR: 65 irpm, estertores difusos à 

ausculta pulmonar, ausência de tiragem, 

restante sem alterações. Hemograma: 

aumento do número de eosinófilos. A 

principal hipótese diagnostica , nesse 

caso, é?  
 

A) Coqueluche  

B) Bronquiolite viral 

C) Síndrome de Loeffler 

D) Bronquite eosinofilica  

E) Pneumonia por clamídia 

 

46. (Concurso Aurora/2018) Segundo o 

calendário vacinal, do Ministério da 

Saúde, é preconizado para vacina BCG ;  
 

A) Não deve ser administrado nos filhos de 

mãe HIV positivas 

B) Deve ser realizado o mais precocemente 

possível, preferencialmente logo após o 

nascimento 

C) Caso não haja cicatriz vacinal após o 

primeiro mês de vida, a criança deve ser 

revacinada de imediato.  

D) A vacinação ocorre em todo território 

nacional a partir dos 6 anos de idade 

E) O sintoma adverso mais frequente é a febre 

até 72 horas após a aplicação 

 

47.  (Concurso Aurora/2018) Pelo 

calendário de vacinação do Ministério da 

Saúde, a vacina antipoliomielite 

inativada deverá ser aplicada em uma 

das faixas etárias abaixo relacionadas. 

Assinale-a. 
 

A) Ao nascer e um  mês  

B) Dois meses, quatro meses e seis meses  

C) Cinco meses e doze meses  

D) Nove meses e quinze meses 

E) Um ano e dois anos. 

 

48. (Concurso Aurora/2018) A criança que 

recebe além do aleitamento materno, 

agua, chás e sucos de frutas é 

considerada como em: 
 

A) Aleitamento materno exclusivo 

B) Aleitamento materno complementado  

C) Aleitamento materno predominante  

D) Aleitamento materno misto  

E) N.D.A. 
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49.  (Concurso Aurora/2018) Das 

propriedades imunologiscas do leite 

materno, qual o fator tem ação 

bactericida e anti-inflamatória; destrói 

E.coli e algumas cepas de salmonella e 

sua atividade aumenta a partir dos 6 

meses de idade?  
 

A) Lactoferrina 

B) Lisozima  

C) Lipase  

D) Fator bífido  

E) Lactoperoxidase  

 

50.  (Concurso Aurora/2018) A 

recomendação atual da OMS ( 2002) 

para a composição ( em mmol/L) da 

solução de reidratação oral ( SRO) 

consiste em: 
 

A) Sódio 90, potássio 20; cloro 80; glicose 

111 

B) Sódio 90, potássio 20; cloro 80; glicose 90 

C) Sódio 60, potássio 20; cloro 65; glicose 75 

D) Sódio 75, potássio 20; cloro 65; glicose 

111 

E) Sódio 75, potássio 20; cloro 65; glicose 75 

 

51. (Concurso Aurora/2018) 

Segundo o Ministério da Saúde, qual 

dos exames a baixo não faz parte da 

rotina complementar mínima, na 

atenção primária, para paciente com 

hipertensão arterial sistêmica?  
 

A) Potássio  

B) Creatinina 

C) Exame qualitativo de urina  

D) Colesterol total  

E) Sódio  

 

52.  (Concurso Aurora/2018) 

Paciente HAS, tabagista e com 

sobrepeso, necessita de reduzir sua 

pressão arterial sistólica. Qual o fator 

de maior impacto? 

A) Redução de peso de no mínimo dez quilos 

B) Dieta hiperproteica  

C) Redução de sódio na dieta para 1,2 g/dia  

D) Eliminação do tabagismo 

E) Moderação no consumo do álcool 

 

53. (Concurso Aurora/2018) A principal 

contraindicação ao uso de diuréticos 

tiazídicos é :  
 

A) Asma  

B) Depressão 

C) Insuficiência cardíaca sistólica  

D) Gota  

E) N.D.A.  

 

54. (Concurso Aurora/2018) Qual dos 

medicamentos anti-hipertensivos não 

devem ser suspensos abruptamente, 

podendo levar a emergência 

hipertensiva?  

 

A) Hidralazina  

B) Minoxidil  

C) Clonidina  

D) Prazosin 

E) Anlodipina  

 

55.  (Concurso Aurora/2018) As alterações 

de perfil lidipido do Diabetes mellitus 

tipo 2 mais comuns são:  

 

A) Hipercolesterolemia e HDL- colesterol 

baixo 

B) Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia 

C) Hiperquilomicronemia e HDL- colesterol 

baixo 

D) Hipertrigliceridemia e HDL- colesterol 

baixo 

E) LDL- colesterol alto e HDL- colesterol alto 

 

 

56.  (Concurso Aurora/2018) O tempo de 

duração da ação da insulina NPH ou 

lenta após a administração da SC 

(subcutânea) é de :  
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A) 3-4 horas  

B) 5-8 horas 

C) 16-24 horas  

D) 24-28 horas 

E) 4-9 horas  

 

57.  (Concurso Aurora/2018) Qual a 

causa mais frequente de 

hipoglicemia em paciente com 

diabetes mellitus tipo 2?  

 

A) Terapia com insulina  

B) Insuficiência renal crônica 

C) Uso excessivo de metformina  

D) Terapia com sulfonilureias  

E) Má adesão a dieta  

 

58.  (Concurso Aurora/2018) A 

obesidade está associada a várias 

doenças e/ou condições, são essas, 

exceto:  

 

A) DM tipo 2, hipoventilação alveolar, 

esteato-hepatite não alcoólica 

 

B) Apneia do sono, tireoidite de 

Hashimoto, refluxo gastroesofágico 

(DRGE) 

 

C) Doença hemorroidária, fibrilação 

atrial, asma brônquica. 

 

D) Anovulação, DM gestacional, 

doença hemorroidária 

 

E) Hiperventilação ventricular 

esquerda, hipertensão arterial 

(HAS), gota. 

 

 

59.  (Concurso Aurora/2018) Qual a opção 

que não faz parte da avaliação 

prognostica sugerida pela Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

para Pneumonia comunitária?  
 

A) Dosagem de ureia sérica 

B) Avaliação do estado mental  

C) Frequência cardíaca  

D) Frequência respiratória  

E) Pressão arterial 

 

60.  (Concurso Aurora/2018) Devido 

à sua fisiologia, a terapia de 

reidratação oral com solução de 

sódio e glicose é menos eficaz na 

diarreia do tipo:  

 

A) Inflamatória  

B) Secretora 

C) Osmótica 

D) Motora 

E) Alimentar  

 

 

 


