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CONHECIMENTOS BÁSICOS DA LÍNGUA PORTUGUÊSA (QUESTÕES DE 01 A 05) 

Questão 01 (Peso 2) 

A figura de linguagem que consiste na repetição de sons consonantais idênticos ou semelhantes é 

A) Antítese 
B) Aliteração 
C) Catacrese  
D) Assonância 
E) Onomatopeia 

 

Questão 02 (Peso 2) 

A alternativa correta quanto à colocação do pronome é 

A) Ninguém apoia-o.  
B) Quero vê-lo, me disse o professor.  
C) Esta é uma função que me absorve muito.  
D) Recusei a proposta que apresentaram-me.  
E) Ela nem importou-se com os problemas do governo. 

 

Questão 03 (Peso 2)  

A alternativa que apresenta o uso correto de vírgula e sua respectiva justificativa é 

A) “Juliana, inteligente e atenciosa, recebeu o prêmio.” A necessidade da vírgula ocorre em 
função do vocativo, que explica a ação de Juliana. 

B) “Quando era pequeno, ouvia muitas histórias.” Aqui é um caso de vírgula não obrigatória, pois 
é uma oração subordinada adverbial. 

C) “Dom Pedro I, imperador do Brasil, nasceu em Portugal.” A necessidade da vírgula, nesse 
caso, ocorre em função do aposto, termo explicativo. 

D) “Encontrei alguns amigos na academia, hoje de manhã.” O uso da vírgula se justifica pela 
separação do adjunto adverbial isolado ao final da frase. 

E) "Ontem vesti uma blusa, uma calça, uma meia, cachecol e gorro". A vírgula separa os 
elementos que possuem número ("uma" blusa, "uma" calça, “uma” meia). 

 

Questão 04 (Peso 1)  

Leio o fragmento do poema de Clarice Lispector, abaixo transcrito: 

“Esse coração que erra, briga, se expõe. Perde o juízo por completo em nome de causas e paixões.” 

A alternativa na qual todos os vocábulos recebem acento gráfico pelo mesmo motivo que a palavra 
acima sublinhada é 

A) mói – baú   
B) dói – papéis  
C) saída – baús   
D) oásis – vírus 
E) herói – incrível  

 

Questão 05 (Peso 3)  

A alternativa que apresenta a regência verbal correta, de acordo com a norma culta da língua 
portuguesa, é 

A) Quero assistir esse filme. 
B) Preferia mais comprimido que injeção. 
C) O colega agrediu-lhe sem motivos claros. 
D) Os tolos admiram e obedecem os velhacos. 
E) Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho no hospital.  
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10) 

 

Questão 06 (Peso 2) 

A opção para formatação de parágrafo, fontes e estilos, no Microsoft Word 2007, estão disponíveis na 
guia 

A) Início 
B) Inserir 
C) Referências 
D) Layout de Página 
E) Correspondências 

Questão 07 (Peso 2)  

Para que o Microsoft Excel 2007 reconheça que o que está sendo digitado numa célula é uma 
fórmula, é preciso usar primeiro o caractere 

A) ? 
B) = 
C) { } 
D) * 
E) @ 

Questão 08 (Peso 3)  

Considerando que os softwares antivírus têm função importante no funcionamento de um 
computador, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Eles protegem o computador para que não se desligue sozinho. 
(   ) Eles podem scanear unidade/partições de disco individualmente. 
(   ) Eles, necessariamente, apagam todos os arquivos infectados com vírus, não permitindo ao 

usuário decidir sobre a ação a ser realizada. 
(   ) Eles não necessitam de qualquer tipo de atualização, garantindo segurança total do computador 

por um longo período de tempo após instalados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V V F 
C) V F V F 
D) F V F F 
E) F F V V 

Questão 09 (Peso 1)  

No MS-Office 2007, o programa utilizado para enviar e-mails, controlar agendas e contatos é 

A) Microsoft Word 
B) Microsoft Excel 
C) Microsoft Access 
D) Microsoft Outlook 
E) Microsoft Power Point 

Questão 10 (Peso 2)  

No Microsoft Power Point, é possível iniciar uma apresentação clicando na tecla 

A) F5 
B) F1 
C) F3 
D) F7 
E) F13 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 11 A 34) 

Questão 11 (Peso 2)  

Marlene, 38 anos, cabeleireira, vem à consulta relatando que há duas semanas apresentou fraqueza 
no braço e perna esquerda, associada à sensação de frio nesse mesmo lado. Refere também dor no 
mesmo local durante cinco dias que foi melhorando paulatinamente. Está preocupada, pois no 
trabalho notou que começou a ver os objetos duplicados. Sete semanas antes do início deste 
episódio, teve um quadro mais agressivo que o atual, que melhorou com Dipirona. Quando 
questionada mais a fundo, revelou que, há alguns anos, notava uma fraqueza e dor no membro 
superior esquerdo que associava ao trabalho como cabeleireira devido ao uso frequente do membro. 
Estes sintomas surgiram, mas melhoravam em três semanas, aproximadamente. No Exame Físico: 
BEG, TA 140X90mmHg, Força muscular simétrica (Grau V/V em ambos Membros superiores e 
Membros inferiores), Pares cranianos sem alterações. 

Sobre o caso, é correto afirmar que  

A) a paciente necessita de internação para investigação. 
B) a equipe médica não deve cogitar a possibilidade de somatização.  
C) o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é provável. 
D) a paciente pode estar tendo pequenos Acidentes Vasculares Cerebrais. 
E) o diagnóstico de Esclerose Múltipla é Clinicamente Definido, devendo ser realizado alguns exames 

complementares para se afastar diagnósticos diferenciais e ampliar o conhecimento do quadro 
específico. 

Questão 12 (Peso 1)  

Carina, 20 anos, trabalha como cabeleireira e vem à consulta na Unidade de Saúde da Família (USF) 
relatando que, desde longa data, está sentindo irritação no nariz, associado à coceira, lacrimejamento 
e congestão. Refere também que sua casa, onde vive com marido e dois filhos, é muito escura e 
úmida, com mofo, e que tem tido prejuízo de desempenho no trabalho. Ao Exame Físico, havia 
mucosas nasais hiperemiadas e cornetos hipertrofiados, ausculta cardíaca e respiratória sem 
alterações, otoscopia sem alterações de membrana timpânica e orofaringe sem aumento de 
amigdalas. 

Sobre o cuidado da pessoa portadora de Rinite Alérgica, é correto afirmar que 

A) a corticoterapia intranasal não é a monoterapia mais eficaz. 
B) o anti-histamínicos de primeira geração são livres de efeitos sedativos. 
C) o anti-histamínico oral associado a antileucotrieno é mais eficaz que corticoide intranasal. 
D) os indivíduos que não respondem ao tratamento empregado devem repetir o tratamento por mais 

um ciclo, e depois tentar outro esquema. 
E) a mudança de endereço pode ser sugerida, caso a residência ajude a manutenção do quadro, 

inclusive com auxílio de programas habitacionais, se necessário. 

Questão 13 (Peso 3)  

Francisco, 53 anos, é diabético há 15 anos, fazendo uso irregular de Metformina 850mg duas vezes 
ao dia e Insulina NPH 30UI SC dose total diária. Retorna à consulta nove meses depois da última 
com resultados de exames que foram solicitados no momento da sua marcação e queixando-se de 
fraqueza e aumento do volume urinário. Ao Exame Físico, temos bom estado geral, mucosas 
descoradas ++/4+, TA 140X90mmHg, Peso 74kg, ausculta cardíaca e respiratório sem alterações. 

Exames Complementares: hemograma 9,5Hb; Creatinina 3,5; Colesterol Total 285mg/dl, Glicemia 
240mg/dl; Hemoglobina Glicada 8,5%, Sumário de urina com proteínas ++.   

Sobre o caso, é correto afirmar que 

A) a diálise é indicada para esse caso. 
B) a poliúria não pode ser um sintoma da doença renal crônica. 
C) a taxa de filtração glomerular (TFG) estimada nesse caso é de 15mL/min. 
D) a introdução de Inibidores da Enzima conversa de angiotensina (IECA) pode ajudar a preservar a 

função renal.  
E) o compartilhamento do caso com Nefrologista, orientações nutricionais e uso livre de medicações 

eliminadas por via renal fazem parte do cuidado na doença renal crônica.  
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Questão 14 (Peso 1)  

Sobre o Diabetes, é correto afirmar que 

A) a insulina deve ser manejada por Endocrinologista. 
B) a maioria dos casos de Diabetes Melito, 90 a 95%, é do tipo I. 
C) os pacientes com diabetes tipo I, raramente precisam de insulinização plena. 
D) as Biguanidas e as sulfonilureias são superiores aos inibidores da alfa-glicosidase.  
E) o exame dos pés apontará um pé sob risco quando todos os pontos testados estiverem com 

sensibilidade alterada. 

 

Questão 15 (Peso 3)  

Amarildo, 40 anos, vem à unidade de saúde com resultado de sorologias recentes: AgHbs + , Anti 
HBc total +, Anti HBc IgM -. 

Sobre Hepatite viral, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O paciente sofre de infecção aguda por Hepatite B. 
(   ) O encaminhamento para serviço especializado deve ser feito após observada indicação para 

tratamento específico para Hepatite B. 
(   ) O Médico de família e Comunidade pode manter Amarildo sob os cuidados da sua equipe, sem 

encaminhá-lo para serviço especializado. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F 
B) F F V 
C) V V V 
D) V F V 
E) V F F 

 

Questão 16 (Peso 3)  

Sobre anestesia regional, é correto afirmar que 

A) a adição de epinefrina à lidocaína não aumenta o tempo de anestesia. 
B) o uso de vasoconstritor é contraindicado em caso de hipertensão arterial sistêmica. 
C) a anestesia local é insuficiente ou não ocorre na presença de inflamação ou infecção. 
D) não existem efeitos adversos decorrentes da anestesia local devido às baixas doses utilizadas. 
E) as soluções contendo vasoconstritor podem ser injetadas no bloqueio troncular na cantoplastia 

visto que diminui o sangramento na área operada. 

 

Questão 17 (Peso 1)  

Sobre unha encravada, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A extração da unha é eficaz, com pouca recidiva.   
(   ) O bloqueio digital só deve ser realizado por anestesiologista. 
(   ) A cantoplastia é indicada apenas para unhas encravadas graus II e III.   
(   ) A prevenção da complicação da unha encravada grau I é feita com o corte das unhas com 90 

graus com o eixo longitudinal. 
(   ) O encravamento das unhas é causado por pressão lateral de calçados mal ajustados, por corte 

inadequado da placa ungueal lateral ou por trauma. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V F 
B) V V F V V 
C) F V F V V 
D) F F V V V 
E) F V V F V 
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Questão 18 (Peso 2)  

Sobre Hérnia, é correto afirmar que 

A) a hérnia inguinal direta é mais comum em crianças. 
B) a hérnia inguinal é mais comum em meninos e do lado esquerdo. 
C) a cirurgia corretiva da hérnia umbilical está indicada a partir do segundo ano de vida, devido ao 

risco de complicações. 
D) o diagnóstico de hérnia inguinal se estabelece a partir da anamnese, exame físico e ecografia de 

região inguinoescrotal. 
E) a hérnia inguinal encarcerada em crianças evolui rápido para hérnia estrangulada com 

complicações, diferente do que ocorre em adultos. 

Questão 19 (Peso 3)  

Firmina, 42 anos, apresenta-se à unidade de saúde em demanda espontânea desejando agendar 
uma consulta médica. Após ser informada sobre a dinâmica da unidade, Firmina é recebida por 
Márcia, enfermeira da equipe acolhedora do dia, e compartilha o motivo pelo qual procurou o 
postinho. Diz que esta com “má digestão” e dores no estômago há algumas meses.  Além da dor, 
sente queimação que alivia com antiácidos ou alimentos. Chorosa, diz estar preocupada, pois chegou 
a acordar de madrugada algumas vezes com epigastralgia. Márcia, então, pergunta a ela se mais 
alguma coisa a preocupa ultimamente. Firmina conta do seu medo de ter câncer e que tem tido 
problemas com o filho que não mais a obedece e anda com más companhias do bairro. Nega perda 
de peso ou outros sintomas. Como antecedentes, realizou cesariana há 20 anos e tabagista um 
maço/dia durante 15 anos, abstêmio há três anos.  

Sobre o caso de Firmina, analise as assertivas e identifique com V as verdadeira e com F as falsas. 

(   ) A estratégia inicial é o tratamento com inibidores da bomba de prótons por 4-6 semanas. 
(   ) A equipe médica deve recomendar modificações nos hábitos de vida e prescrever antiácidos. 
(   ) A paciente possui dois sinais de alerta: dor noturna que a faz despertar e história de tabagismo. 
(   ) A equipe médica deve averiguar o uso de medicamentos como AINH, biguanidas, bifosfonados 

e nitratos. 
(   ) A conduta inicial indicada é solicitar endoscopia devido à queixa de dor noturna, que a faz 

despertar, e à preocupação com câncer. 
(   ) O resultado da endoscopia digestiva alta é necessário para então prescrever os inibidores da 

bomba de prótons e erradição do H. pylori. 
(   ) A estratégia inicial é o tratamento empírico com inibidores da bomba de prótons por 4-6 

semanas associada ao esquema para erradicação do H. pylori. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V V F F  
B) V V V V V F F 
C) V F V V F F F 
D) F F V F F V F 
E) F F V F V V F 

Questão 20 (Peso 3)  

Analise as assertivas. 

O médico de família deve encaminhar as pacientes com síndrome do ovário policístico para 
tratamento pelo ginecologista se for necessário o uso de contraceptivos orais. 

PORQUE 

A síndrome do ovário policístico é multifatorial e, além do hiperandrogenismo e da anovulação, está 
associada a distúrbios metabólicos, como obesidade, resistência à insulina, diabetes, hipertensão 
arterial. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas. 
B) a primeira assertiva é falsa e a segunda verdadeira. 
C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas assertiva são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira. 

  



5º PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE BOLSAS PARA 
RESIDÊINCIA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DA FESF-SUS  

EDITAL Nº 002/2016 
 (Código 001)  

Realização: FESF-SUS e Fundação CEFETBAHIA 6

 

Questão 21 (Peso 2)  

Vânia, 28 anos, G3P2A0, com duas cesáreas anteriores, sendo a última há três anos. Possui cartão 
vacinal com uma dose de influenza em 5/2/2015, uma dose de dT em 2013. Último preventivo 
ginecológico realizado há um ano e dois meses. Data da Última Menstruação (DUM) 05/02/2016. 
Comparece a sua primeira consulta de pré-natal.  Está com cinco semanas e três dias de idade 
gestacional (consulta realizada em 14 de março de 2016). 

Sobre o pré-natal de baixo risco, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A Data Provável de Parto (DPP) é 11/outubro/2016. 
(   ) A paciente deve tomar uma dose de reforço de tétano e uma dose de influenza. 
(   ) A paciente possui indicação de cesariana nesta gestação, visto que fez dois partos cesarianos 

anteriores. 
(   ) O preventivo ginecológico deve ser realizado após o parto, pelo aumento do risco de 

Descolamento Prematuro de Placenta. 
(   ) Os exames solicitados, nessa consulta, devem ser hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, 

glicemia, teste rápido para sífilis e/ou VDRL, teste rápido HIV, anti-HIV, toxoplasmose IgG e IgM, 
AgHbs, sumário de urina e urocultura, ultrassonografia. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V V 
B) V V F V V 
C) F V V F F 
D) F F F F V 
E) F V F F V 

 

Questão 22 (Peso 3)  

Amanda, 32 anos, primigesta, apresenta-se com 12 semanas de gestação para sua primeira consulta 
de pré-natal na unidade de saúde com sua equipe. Relata ser hipertensa há dois anos e faz uso de 
Captopril 50mg ao dia e Hidroclorotiazida 25mg ao dia. Com TA 120X90mmHg e IMC 30kg/m2 
apresenta-se assintomática. Ela se preocupa porque a hipertensão possa lhe trazer complicações, 
pois sua irmã teve pré- -eclâmpsia.    

Sobre a Hipertensão gestacional, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) É necessário substituir os anti-hipertensivos em uso pela Metildopa 750mg ao dia. 
(   ) Deve ser realizada a investigação para proteinúria, além dos exames de rotina do primeiro 

trimestre. 
(   ) Há indicação de introduzir Ácido Acetil-salicílico (AAS) em doses baixas, nesse caso, para 

prevenir pré-eclâmpsia 
(   ) Deve ser feito o encaminhamento da paciente imediatamente para emergência obstétrica para 

controle da pressão arterial e investigação de pré-eclâmpsia. 
(   ) Deve-se suspender os anti-hipertensivos de Amanda e realizar monitoramento de pressão 

arterial, e ela ser encaminhada para ambulatório de pré-natal de alto risco. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V V F V V 
C) F F V F V 
D) F F V F F 
E) F V F F F 

  



5º PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE BOLSAS PARA 
RESIDÊINCIA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DA FESF-SUS  

EDITAL Nº 002/2016 
 (Código 001)  

Realização: FESF-SUS e Fundação CEFETBAHIA 7

Questão 23 (Peso 1)  

Carla, 36 anos, casada, bancária, fuma seis cigarros ao dia, vem à consulta para discutir 
contracepção. Relata que já utilizou um contraceptivo oral combinado e gostaria de manter o uso.  

Sobre o método contraceptivo mais indicado, é correto afirmar que  

A) a melhor indicação, nesse caso, seria o injetável mensal. 
B) o DIU e os métodos baseados em progesterona poderiam ser indicados. 
C) o contraceptivo oral combinado está indicado nesse caso, e pode ser mantido. 
D) os métodos baseados em progesterona  e anel vaginal poderiam ser utilizados. 
E) o adesivo cutâneo é o único que está indicado, pois esta mulher é tabagista e tem mais de 35 
anos. 

Questão 24 (Peso 2)  

Casal vai à consulta pré-natal e a gestante apresenta VDRL 1:2, não refere sintomas atuais e nem 
tratamento anterior. Sobre a referida infecção sexualmente transmissível no contexto acima, é correto 
afirmar que 

A) a titulação 1:2, do VDRL, é considerada uma cicatriz sorológica, no referido caso. 
B) a notificação compulsória apenas se o exame do parceiro for positivo, deve ser realizada. 
C) o tratamento da gestante e do feto pode ser realizado com Ceftriaxona, caso ela tenha alergia a 

penicilina. 
D) o tratamento da gestante deve ser feito com Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única 

(1,2 milhão UI em cada glúteo). 
E) o teste não treponêmico deve ser utilizado para o seguimento e controle de cura, devendo ser 

realizado mensalmente nas gestantes após o tratamento. 

Questão 25 (Peso 3)  

Roberta (24 anos), possui traço falcêmico AS e traz seu filho Antonio, cinco anos, que é portador de 
Doença Falciforme (SS). A mãe relata que o filho vem com queixa de dor em cotovelo esquerdo há 
dois dias.  A dor é leve e não veio acompanhada de febre, mas Antônio está chorando, assustado. O 
episódio teve início depois de a criança ter tomado chuva na rua sem proteção no retorno da escola 
para casa. No histórico de Antônio, consta vacinação completa para sua idade conforme o calendário 
básico, mais vacinas especiais fornecidas pelo CRIE para Streptococcus pneumoniae, Polissacáride, 
vacina antivaricela, contra hepatite A, e contra influenza. No ambulatório de Hematologia, a equipe 
faz o manejo da Hidroxiureia, além do uso de Penicilina V oral e do ácido fólico. Ao exame: FC 85 
bpm, T 36,5oC, Frequência Respiratória 22 Ipm (chorando), abdome livre e indolor à palpação, 
ausculta cardíaca rítmica e sem sopros, ausculta respiratória, murmúrios vesiculares bem distribuídos 
e sem achados, cotovelo esquerdo com calor local, simétrico sobre o membro superior direito, a 
escala analógica da dor apontou 3. 

Antônio tem exames recentes: 

Hb 8.5g/dl (valores anteriores, similares); Ht 22%; VCM 93 mc3; Reticulócitos 11%; frequentes 
hemácias em foice, Eletroforese de Hb S 80%, F18% , A2 2% 

Sobre as hemoglobinopatias, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 
(   ) O caso demanda analgesia com diclofenaco. 
(   ) A anemia apontada é indicação de hemotransfusão. 
(   ) O diagnóstico diferencial no caso deve incluir osteomielite, artrite séptica, sinovite e febre 

reumática, não sendo de fácil diferenciação. 
(   ) O tratamento consiste em eliminar os fatores precipitantes, com repouso, boa hidratação, 

analgesia adequada e aquecimento da articulação acometida. 
(   ) O risco de novos filhos do casal nascerem com doença falciforme é de 25%, porque, sendo 

Antônio portador de doença falciforme e a mãe de traço falcêmico, o genótipo do pai biológico 
de Antônio deve ser AS. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V F 
B) F F V V V 
C) F F F V F 
D) V F F V V 
E) V V F V V 
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Questão 26 (Peso 2)  

Você é a médica de família da Unidade de Saúde da Família do PHOC3 e numa visita domiciliar de 
puerpério observa Camila amamentando sua filha Marta, recém-nascida.  

Em relação ao aleitamento materno, é correto afirmar que 

A) as mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 e portadoras de tuberculose têm a amamentação 
contraindicada. 

B) a mãe, mesmo que apresente dor durante a amamentação, não necessita rever a técnica de 
amamentação. 

C) os benefícios do aleitamento materno são: diminuição de morbidade da criança, redução de 
alergias, melhor nutrição e aumento do risco de hipertensão, dentre outros. 

D) o profissional de saúde deve orientar a mãe quanto à utilização de fórmula infantil ou de leite de 
vaca integral fluido ou em pó, os quais não necessitam de diluição, diante da impossibilidade de 
ser oferecido o aleitamento materno.  

E) os profissionais devem conversar sobre a experiência de amamentar e identificar as dificuldades 
da amamentação, disponibilizando o tempo que for necessário para dar apoio à mãe e ao seu 
bebê durante o início e a manutenção da amamentação. 

Questão 27 (Peso 3)  

“Os fatores de risco para problemas de desenvolvimento [...] da criança são de origem multifatorial e 
representam a interação entre a herança, genética e os fatores ambientais” (BRASIL, 2012, p.125) 

Sobre crescimento e desenvolvimento da criança, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A criança até os quatro meses já deve ser capaz de apresentar preensão palmar, sorriso social e 
sentar sem apoio. 

(   ) O baixo peso ao nascer e a prematuridade são eventos que aumentam o risco da criança para 
alterações globais em seu desenvolvimento. 

(   ) O acompanhamento do desenvolvimento da criança na atenção básica objetiva sua promoção, 
proteção e a detecção precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir 
em sua vida futura, tendo como base acompanhamento integral da saúde da criança. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V 
B) F V F 
C) V F F 
D) V V F 
E) V F V 

Questão 28 (Peso 2)  

Taise, 28 anos, leva seu filho Cauã para acompanhamento na puericultura. A mãe mostra-se 
preocupada porque, desde os primeiros dias de vida, Cauã apresenta vômitos após as mamadas. Os 
vômitos não são em jatos, mas ultimamente estão frequentes, deixando-o irritado, prejudicando no 
sono do bebê. Nega hematêmese, hematoquezia, obstipação intestinal e febre. Diz que o filho se 
alimenta do leite materno e que vem introduzindo papinha de fruta. Taise realizou sete consultas de 
pré-natal. Não apresentou intercorrências no pré-natal, parto e puerpério. Seu parto foi a termo, via 
vaginal, e diz que Cauã nasceu com 3.800gr. Recebeu alta hospitalar junto com a mãe em 24 horas. 
Nestes cinco meses de vida, Cauã nunca teve problemas de saúde, mas sempre está com nariz 
“entupido”. Taise conta que seu marido teve asma na infância. Ao exame, ausência de lesões 
cutâneas, ausculta respiratória e cardiovascular normal, abdome sem alterações. Está calmo na 
consulta, ativo, leva os objetos à boca, dá gargalhadas e mantém-se sentado com apoio. Cauã 
apresenta-se eutrófico, porém observa-se baixo ganho de peso em comparação às consultas 
anteriores, estando no z escore 0 da curva. Procurou recentemente a UPA, onde realizou um raio x 
com contraste do trato digestivo superior, evidenciando refluxo. 

Considerando a anamnese e o exame físico descrito no caso, a hipótese diagnóstica mais provável é  

A) doença do refluxo gastresofágico. 
B) refluxo gastresofágico funcional. 
C) obstrução intestinal. 
D) estenose do piloro. 
E) alergia alimentar. 
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Questão 29 (Peso 1)  

Sobre vacinação de crianças, de acordo com o calendário básico de vacinação do Ministério da 
Saúde do Brasil, é correto afirmar que 

A) para recém-nascidos prematuros com menos de 36 semanas, deve-se administrar a BCG nas 
primeiras horas.  

B) independentemente de idade para prevenção de formas graves de tuberculose, crianças sem a 
cicatriz vacinal da BCG devem ser revacinadas. 

C) se uma criança teve febre alta ou convulsão febril na dose anterior de Hepatite B, pode-se 
administrar anti-térmico profilático na dose seguinte.  

D) com as novas mudanças do calendário vacinal, vacinas para HPV devem ser 3 doses, de 9 aos 13 
anos, com intervalo de 6 meses entre as mesmas.  

E) com as novas mudanças do calendário vacinal, a vacina de meningite deve ser administrada com 
três e cinco meses de nascido, e depois, o reforço com 15 meses. 

Questão 30 (Peso 1)  

Sobre a emissão de atestados e registros médicos, é correto afirmar que 

A) o médico somente deve atestar os óbitos que presenciou e para os quais prestou assistência 
direta reservando ao Serviço de Verificação de Óbito as demais situações. 

B) ao médico assistente é facultado, em serviços de atenção primária onde atua, disponibilizar 
atestados de óbito previamente assinados para serem utilizados em sua ausência. 

C) o uso da justificativa genérica “para os devidos fins” é estimulado pelo Código de Ética Médica de 
forma a facilitar o processo de elaboração de atestados médicos e permitir ao paciente comprovar 
a situação atestada para diferentes finalidades. 

D) é vedado ao médico negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia 
quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo 
quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. 

E) o médico, quando  verifica a necessidade de afastamento do trabalho, fica legalmente obrigado a 
declarar no atestado médico o diagnóstico que justifica tal afastamento, servindo-se da codificação 
do CID-10 como forma de resguardar o sigilo e a confidencialidade. 

Questão 31 (Peso 2)  

Considerando a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações 
de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações e estabelece normas 
relativas à notificação compulsória de doenças (BRASIL, 1975) e a vigência da Portaria do Ministério 
da Saúde n° 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória 
de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo 
o território nacional, nos termos do seu anexo (BRASIL, 2016), que substituiu apenas a lista de 
agravos da portaria anterior, PT n° 1271, de 6 de junho de 2014. 

Sobre a Vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória, é correto afirmar que 

A) a notificação compulsória será realizada apenas mediante confirmação de doença ou agravo 
constante da Lista Nacional de Notificação Compulsória vigente. 

B) o médico, quando atuando em serviços públicos, está dispensado de preencher os instrumentos 
de notificação e investigação epidemiológica que ficarão a cargo dos demais profissionais e 
técnicos de vigilância. 

C) os casos suspeitos de exantema por vírus Zika são de notificação compulsória semanal, enquanto 
os casos suspeitos de exantema em gestantes por vírus Zika e qualquer suspeita de óbito são de 
notificação imediata (em até 24horas). 

D) as unidades de Saúde da Família são consideradas unidades de vigilância sentinela por serem 
estabelecimentos de saúde estratégicos para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes 
etiológicos de interesse para a saúde pública. 

E) a rotina de notificações de um serviço de saúde diz respeito ao envio de comunicação à 
autoridade sanitária local sempre que houver ocorrência de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública estabelecidos em portaria ministerial vigente que define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Não havendo 
ocorrência das situações previstas na portaria os serviços, estão dispensados de fazer 
comunicação às autoridades. 
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Questão 32 (Peso 1)  

Seu João de Deus, 59 anos, marcou a primeira consulta médica de sua vida e informa que gostaria 
de realizar um “check-up”, pois vem apresentando dificuldade de dormir, coisa que nunca teve. Ao 
longo da conversa, você descobre que, há cerca de um ano, Seu João perdeu a esposa num 
acidente, dois meses após se aposentar do seu trabalho na construção civil. Desde então, sente que 
sua vida não tem sentido, sente-se triste e passou a beber cerca de meia garrafa de cachaça por dia. 
Você, como médico(a) de Família, deve, nesse momento, 
 
A) fazer exame físico e solicitar os exames de rotina, incluindo avaliação hepática e aguardar um 

pouco mais para abordar a questão de saúde mental, pois aparenta ser um luto normal. 
B) fazer exame físico e solicitar hemograma, avaliação hepática e demais exames de acordo com o 

exame físico. Focar a consulta em saúde mental, fazendo boa escuta e acolhendo o sofrimento 
psíquico, dialogando com o paciente a necessidade de seu encaminhamento ao CAPS para 
avaliação de depressão, pois o alcoolismo parece ser consequência de um episódio depressivo 
maior. 

C) focar a consulta em saúde mental, fazer uma boa escuta e acolher o sofrimento, encaminhando o 
paciente para o CAPS e o CAPS AD. Fazer o exame físico e solicitar os exames laboratoriais 
incluindo avaliação hepática e PSA, aproveitar essa consulta para incluir a prevenção, discutindo a 
necessidade de realização do screening para câncer de próstata, como orientado pelo MS na 
política de saúde do homem. 

D) fazer exame físico. Solicitar hemograma, avaliação hepática e demais exames de acordo com o 
exame físico e focar a consulta em saúde mental, fazendo boa escuta e acolhendo o sofrimento 
psíquico, dialogando com o paciente a necessidade de seu encaminhamento ao CAPS para 
avaliação de possível episódio depressivo maior e ao CAPS AD para abordagem do alcoolismo, já 
que é necessário que o paciente fique abstinente o quanto antes, pois o álcool tende a piorar 
quadros depressivos. 

E) fazer exame físico. Solicitar hemograma e demais exames de acordo com o exame físico. Focar a 
consulta na queixa de saúde mental, fazendo uma boa escuta e perguntar ativamente pelos 
“alertas vermelhos”, dando atenção especial ao risco de suicídio. Buscar identificar o padrão de 
consumo de álcool e dialogar com o paciente sobre as relações possíveis entre mudanças 
importantes na vida, sintomas depressivos, aumento do uso de álcool e sintomas depressivos, 
garantido retorno breve. Ativar a rede de matriciamento se, e quando necessário. 

 

Questão 33 (Peso 1)  

A Política Nacional da Atenção Básica considera equivalentes os termos Atenção Primária à Saúde e 
Atenção Básica associando a ambos seus princípios e diretrizes (BRASIL, 2013). Como modelo de 
organização da prestação de serviços locais de saúde, a Organização Mundial da Saúde reconhece 
como atributos da atenção primária as seguintes características operacionais: primeiro contato, 
longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, orientação familiar e comunitária, enfoque 
na pessoa, competência cultural (TAKEDA, 2013).  

Sobre estes atributos, é correto afirmar que 

A) a realização de visita domiciliar pelo médico é uma característica da ESF e deve ser realizada 
para todas a famílias adscritas. 

B) o médico, na Estratégia de Saúde da Família, acompanha as pessoas que possuem risco elevado 
ou agravo crônico, enquanto o enfermeiro faz o acompanhamento e orientação daquelas pessoas 
que estão saudáveis. 

C) o acesso na Atenção Primária é feito através do cadastramento e agendamento por Agentes 
Comunitários, sendo que o atendimento a situações de urgência deve ser feito através de 
Unidades de Pronto Atendimento e SAMU192. 

D) a característica tecnológica da Atenção Básica é ser voltada à promoção e prevenção da saúde. É 
adequado organizar a agenda de atendimentos de forma programada objetivando oferecer, no 
mínimo, uma consulta médica ao ano, por habitante da área adscrita, mediante agendamento 
prévio. 

E) a efetividade da Estratégia de Saúde da Família no Brasil, analisada através da mortalidade por 
causas cardiovasculares incluídas entres as condições sensíveis a atenção primária, mostra 
associação temporal e espacial positiva com a cobertura da Estratégia de Saúde da Família e seu 
tempo de implantação. 
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Questão 34 (Peso 2)  

“A medicina baseada em evidências (MBE) pode ser definida como o uso consciente, explícito e 
judicioso das melhores evidências atuais disponíveis para a tomada de decisões acerca do cuidado 
com os pacientes. Neste sentido foram desenvolvidos princípios, regras e informações de apoio à 
decisão clínica.” (DUNCAN; SCHMIDT; FALAVIGNA, 2013; SCHMIDT; DUNCAN; LOPES, 2012). 

Sobre a prática da MBE, é correto afirmar que 

A) o uso da MBE na prática clínica dispensa a experiência profissional, possibilitando ao médico 
chegar a melhor decisão através da análise crítica das evidências quando estas estão disponíveis 
e são de boa qualidade. 

B) o uso de diretrizes se baseia na seguinte lógica: caso estejam disponíveis, sejam adequadas e 
atualizadas, não é necessário buscar revisões sistemáticas assim como, havendo uma revisão 
sistemática boa e atualizada, não é necessário buscar artigos originais. 

C) a hierarquia das evidências dá maior prioridade para resultado de pesquisas experimentais em 
animais, em fragmentos de tecidos ou células de seres humanos. Estas pesquisas são 
fundamentais para evitar desfechos indesejáveis quando se trata do desenvolvimento de novos 
medicamentos ou vacinas, por exemplo. 

D) a experiência adquirida através da prática clínica permite formar uma base pessoal de dados, 
constituindo um tipo de investigação clínica não sistematizada. Considerados os vieses típicos que 
o contexto da prática clínica está sujeito, como a perda de seguimento dos casos com pior 
desfecho, efeitos placebo, de Hawthorne e cointervenção e avaliação subjetiva é possível que o 
profissional se baseie em suas próprias informações para produzir evidências de boa qualidade. 

E) a utilização de desfechos substitutos, também chamados de desfechos intermediários no processo 
de causalidade da doença (fisiopatológicos e bioquímicos, como níveis de glicemia ou pressão 
arterial) geram evidências provisórias. Estas evidências são consideradas importantes e 
relevantes para produzir conhecimento sobre desfechos raros, contados a partir de 1.000 ou mais 
indivíduos, dispensando estudos longos e caríssimos com grandes populações de seguimento. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊINCIA (QUESTÕES DE 35 A 40) 

 

Questão 35 (Peso 3)  

“A família, sob uma concepção integral e sistêmica, é entendida como espaço de desenvolvimento 
individual e de grupo, dinâmica, de múltiplos formatos, e passível de crises ao longo do tempo, 
indissociável do seu contexto comunitário e das relações sociais que estabelece. A família é, ao 
mesmo tempo, objeto e sujeito do processo de cuidado e de promoção da saúde pelas equipes de 
Saúde da Família.”(FERNANDES; FALCETO; WARTCHOW, 2013, p. 87; SECRETARIA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, 2013, p. 63) 

Nesta perspectiva, é correto afirmar que 

A) o prontuário familiar deve ser implantado para aquelas famílias identificadas como de maior 
vulnerabilidade social. 

B) o prontuário familiar contém os prontuários individuais e é utilizado por todos os membros da 
equipe de Saúde, facilitando o acesso a todas as informações da família, sua história, queixas ou 
motivos das consultas, atenção recebida, problemas e formas de enfrentamento, dinâmica de 
relacionamento familiar. 

C) à diversidade de estruturas familiares encontradas no território, com múltiplos arranjos que podem 
incluir desde famílias em separação, monoparentais, até famílias reconstituídas e estendidas, 
compartilhando espaços muitas vezes pequenos e vivenciando condições financeiras adversas, 
denomina-se família desestruturada. 

D) o Agente Comunitário de Saúde (ACS) é o profissional responsável pelo cadastramento das 
famílias e sua visitação regular, uma vez ao mês, garante uma adequada avaliação de risco e 
vulnerabilidade das famílias com maiores dificuldades psicossociais que, por este motivo, devem 
ter agendamento priorizado para a realização de consultas na Unidade de Saúde da Família. 

E) os instrumentos como genograma e ecomapa são ferramentas de abordagem familiar e exigem 
conhecimentos específicos, que demandam desenvolvimento de habilidades de observação, 
comunicação, intuição, intervenção e a capacidade de trabalhar em equipe, desaconselha-se o 
uso destas ferramentas caso a equipe mínima não tenha acesso a outros profissionais que 
possam apoiar sua utilização. 

  



5º PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE BOLSAS PARA 
RESIDÊINCIA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DA FESF-SUS  

EDITAL Nº 002/2016 
 (Código 001)  

Realização: FESF-SUS e Fundação CEFETBAHIA 12

Questão 36 (Peso 1)  

Segundo a Política Nacional da Atenção Básica é uma atribuição comum aos membros de equipes da 
atenção básica: “Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor 
intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 
coletividades e da própria comunidade” (BRASIL, 2013, p. 44). A partir de critérios e ferramentas de 
abordagem familiar a equipe multiprofissional tem condições de “avaliar o enredo, a estrutura e a 
dinâmica do sistema familiar, elaborando um plano de trabalho multidisciplinar com as estratégias 
mais adequadas e possíveis.” (SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, 2013, p. 67). 

Dentro deste contexto, sobre a utilização de Planos Terapêuticos Singulares (PTS), é correto afirmar 
que 

A) a utilização do PTS como dispositivo de intervenção desafia a organização tradicional do processo 
de trabalho em saúde. 

B) a equipe de saúde da família deve, ao longo do ano, em suas reuniões de equipe, discutir o PTS 
de cada família de sua área adscrita. 

C) as questões relativas à sobrevivência material da família devem ser avaliadas pela Assistente 
Social do NASF para os devidos encaminhamentos à Rede de Proteção Social. 

D) os profissionais de saúde, como qualquer pessoa, tem suas próprias convicções e valores morais 
sobre como conduzir sua vida pessoal e em sociedade, devendo se declarar eticamente 
impedidos de acompanhar aquelas famílias que não se enquadram nestes valores. 

E) as famílias consideradas de maior vulnerabilidade social devem ter um profissional dentre os 
membros da equipe mínima, ou NASF, designado para ser o gestor do PTS e responsável por 
definir, junto à família, um plano de cuidados. A evolução dos problemas e metas pactuadas com a 
família deve ser comunicada à equipe multiprofissional periodicamente em reuniões de equipe. 

Questão 37 (Peso 2)  

Em consonância com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, sobre os sistemas de informação 
em saúde e a Política Nacional de Informação em Informática em Saúde, é correto afirmar que 

A) o usuário que não esteja portando seu Cartão Nacional de Saúde poderá ter seu atendimento 
negado. 

B) o cadastramento da população acompanhada pela Estratégia de Saúde da Família garante o 
repasse de recursos da Atenção Básica. 

C) a necessidade de manter o sigilo e a confidencialidade impedem a divulgação de dados dos 
Sistemas de Informação em Saúde, ainda que de forma consolidada ou agrupada. 

D) a comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode 
ser informada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. 

E)  a notificação e investigação de agravos de interesse epidemiológico é reservada aos profissionais 
médico e enfermeiro, excetuando-se a notificação de violência que pode ser notificada pelos 
profissionais da área de saúde mental. 

Questão 38 (Peso 2)  

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do 
SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar 
(BRASIL, 2015).  

Sobre a PNH, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Segue o Método da Tríplice Inclusão. 
(   ) Define a Ambiência como uma de suas Diretrizes. 
(   ) Estabelece o acolhimento, a indissociabilidade entre gestão e cuidado e a transversalidade como 

princípios, sendo também conhecida como HumanizaSUS. 
(   ) Reconhece que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a 

experiência daquele que é assistido, do princípio transversalidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V 
B) V V F V 
C) V V F F  
D) F F V V 
E) F V V F 
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Questão 39 (Peso 1)  

A ampliação da clínica pressupõe tanto a incorporação das fragilidades subjetivas e das redes 
sociais, para além dos riscos biológicos, como a ampliação de seu repertório de ações (CAMPOS; 
GUERRERO, 2008).  

Sobre a clínica ampliada, é correto afirmar que 

A) busca a neutralidade dos profissionais de saúde para não interferir negativamente no plano 
terapêutico adequado. 

B) nega as incertezas clínicas quando a prática clínica é planejada e coletivamente construída pelos 
profissionais de saúde. 

C) incorpora e valoriza a coordenação clínica, e contribui para sua prática na medida em que oferece 
uma crítica construtiva aos diagnósticos. 

D) reproduz uma lógica que responsabiliza o sujeito pela sua condição, a fim de que ele supere os 
problemas identificados em estudo de caso multiprofissional. 

E) reconhece a incapacidade dos sujeitos em vulnerabilidade social de se compreenderem e agirem 
sobre si mesmos e sobre seus contextos, capacidade necessária para lidar com as redes de 
dependência psicossociais. 

Questão 40 (Peso 3)  

Homem, 60 anos de idade, diagnosticado com tuberculose e hipertensão arterial sistêmica. Sofreu 
um acidente e fraturou o fêmur. É pedinte e frequentemente vai à Unidade Saúde da Família do bairro 
que escolheu como moradia para trocar curativos. A equipe dessa unidade resolveu fazer um Projeto 
Terapêutico Singular (PTS) desse usuário.    

Sobre o PTS a ser desenvolvido pela equipe, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) Deve haver uma formação de compromisso, como modo de responsabilização, entre os sujeitos 
do PTS. 

(   ) Pode ser definido como o movimento de coprodução e de cogestão do processo terapêutico de 
indivíduos ou coletivos, em situação de vulnerabilidade. 

(   ) Deve ser desenvolvido pela equipe sem a participação do usuário, para que ele não prejudique o 
reconhecimento da situação problemática em questão. 

(   ) A equipe não deve trilhar os movimentos do PTS, pelo tempo e urgência de atenção que a 
situação-problema exige, sendo mais adequado o estudo de caso. 

(   ) É composto por três movimentos, sobrepostos e articulados, que são o reconhecimento da 
situação problemática, coprodução de projeto e singularização do estudo de caso.  

A alternativa que contêm a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V V F F F  
C) V F V V F 
D) F V V V F 
E) F V F F V  

 

 


