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INSTRUÇÕES 

 
1. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os 

que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, 
com caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de 
forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços. 

4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
O CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, 
já estiver danificado. 

5. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

6. SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões NÃO SERÃO 

CONSIDERADOS. 
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Texto para as questões de 01 a 15. 

O que uma menina de 9 anos tem a nos ensinar 

sobre propósito? 

Encontrar um propósito através do qual se consiga 

deixar sua marca no mundo ou um sentido para aquilo 

que se faz todos os dias tornou-se um fenômeno. 

 Em uma das despretensiosas conversas que tive com 

a Isadora, minha filha de 9 anos, ela soltou, como quem 

não quer nada: “Sabia que todo mundo quer ser 

lembrado?”. Sem entender muito bem como ela tinha 

chegado a essa conclusão, pedi-lhe para que me 

contasse um pouco mais sobre essa sua observação. 

 “Quando eu crescer, quero abrir um café. Acho triste 

passar pelo mundo sem deixar alguma coisa para as 

pessoas lembrarem da gente”. Mesmo sem saber ao 

certo de onde veio essa inspiração repentina, confesso 

que meu lado mãe-fã-número-um ficou super 

orgulhoso. 

 Indo além das paredes do meu apartamento, 

encontrar um propósito, através do qual se consiga, de 

fato, deixar sua marca no mundo – como sonha a 

Isadora –, ou ainda, conseguir um sentido para aquilo 

que se faz todos os dias, tornou-se um fenômeno que 

une de tech-nerds do Vale do Silício a profissionais dos 

mais variados cargos e salários pelo Brasil e o mundo. 

Obviamente, isso só é possível quando a base da 

Pirâmide de Maslow (lembra dela?) está muito bem 

estabelecida. 

 Nos EUA, existe até um nome para esse movimento: 

“The Great Resignation” ou “A Grande Demissão”. 

Segundo o U.S. Department of Labor, só no último mês 

de fevereiro, 4,4 milhões de americanos deixaram seus 

empregos formais. Os motivos para esses números vão 

do desejo de fazer mudanças drásticas na carreira à 

necessidade de largar a profissão para cuidar de crianças 

ou parentes idosos. Além de sintomas típicos dos 

tempos atuais, como o burnout e o sentimento de 

abismo existente entre o que as pessoas acreditam e os 

valores do seu empregador. 

 Os números não afirmam, categoricamente, qual é o 

principal fator para essa debandada de trabalhadores, 

mas uma coisa é certa: para milhões de pessoas ao redor 

do mundo, a pandemia veio para rever suas prioridades. 

A remuneração deixa de ser o fator decisivo para a 

permanência em um emprego, ganhando relevância 

questões que, há poucos anos, ficavam em segundo 

plano, como modelos híbridos e flexíveis de trabalho, 

tempo gasto em deslocamentos, equilíbrio maior entre 

vida pessoal x trabalho, e até mesmo afinidade com o 

propósito da empresa. 

 Para Ariana Huffington: “A Grande Demissão na 

verdade é uma Grande Reavaliação. O que as pessoas 

estão abandonando é uma cultura de esgotamento e uma 

definição quebrada de sucesso. Ao deixar seus 

empregos, as pessoas estão afirmando seu desejo por 

uma maneira diferente de trabalhar e viver”. 

 Conheci uma dessas histórias de perto, em um dos 

encontros mensais que organizo na empresa em que 

atuo como CEO. A ideia dos bate-papos é trazer novos 

repertórios para dentro da nossa rotina de trabalho, com 

convidados que, à primeira vista, não têm nada a ver 

com o nosso “core-business”, mas que ajudam 

imensamente a furar a bolha em que vivemos. 

 Um desses convidados foi uma enfermeira. Uma 

mulher muito culta, expansiva e encantadora que, no 

alto dos seus 30 anos, decidiu dar uma guinada em sua 

vida. Depois de um período sabático pela América 

Latina, decidiu abandonar uma carreira bem-sucedida 

na área do entretenimento e estudar enfermagem. Uma 

profissão com menos perspectivas financeiras, mas 

completamente alinhada com o seu chamado. 

 “Para alguns, hospital significa morte. Para mim, é 

sinônimo de vida”. Essa foi uma das frases ditas por ela 

que mais me impactou em seu depoimento, e que, por 

semanas, me fez refletir sobre sua história de coragem e 

seu olhar transformador. 

 Mas não espere respostas certas nos momentos 

certos. Cada um tem seu tempo e suas formas de 

encontrá-las. Sabemos tão pouco sobre nós. Por isso, 

investir seu tempo (que também é dinheiro) em coisas 

que ninguém pode tirar de você, como 

autoconhecimento, é a decisão mais sábia que você 

pode tomar. É um processo transformador, que envolve 

desconforto, mas que vai te colocar numa posição de 

maior controle das suas emoções. 

 Não passe uma vida inteira esperando algo que 

ninguém jamais poderá lhe oferecer. 

 E, se eu pudesse dar mais uma dica, seria: assim 

como no mercado financeiro, nunca invista todo seu 

patrimônio em só um ativo. Não fique esperando que o 

trabalho supra todas as suas necessidades. Encontre um 

hobby. Dedique-se a um trabalho voluntário. Seja 

mentor de um jovem aprendiz. Ou, então, coloque no 

papel um plano para daqui a 2 anos e persiga-o 

incansavelmente. 

 Talvez “A Grande Demissão” seja um movimento 

coletivo de pessoas querendo encontrar seu verdadeiro 

propósito aqui na Terra. Ou, talvez, uma oportunidade 

para que consigam usar suas histórias para dar sentido 

às próprias vidas. Mas também pode ser apenas o 

reflexo de dois anos trancados em casa, e o desejo por 

uma mudança, seja ela qual for. 

 Na animação da Pixar “Viva – A Vida é uma Festa”, 

de que aliás, a Isadora é fã, é contada a história do “Dia 

de Los Muertos”, típica tradição mexicana de 

celebração aos que se foram. Diz-se que, após a morte 

de uma pessoa, ela vai para o mundo dos mortos e 

permanece lá apenas enquanto os vivos ainda se 

lembrarem dela. Quando for esquecida, aí, sim, será seu 

verdadeiro fim. 

 Não posso afirmar que veio daí a inspiração para a 

reflexão inicial da Isa, mas a conversa, que começou 

com uma questão existencial, terminou com: “Mamãe, 

qual é o sentido da vida?”. Dei a última mordida no pão 

de queijo e respondi: “Isa, que tal fazermos um 

brigadeiro?” 
Luciana Rodrigues é CEO da Grey Brasil, conselheira do board da 

Junior Achievement, membro do conselho da Iniciativa Empresarial 

LÍNGUA PORTUGUESA 



pela Igualdade Racial e do comitê estratégico de presidentes da 

Amcham.  

Vocabulário: tech-nerds: estudiosos de tecnologia. CEO: diretor 

executivo. core-business: negócios principais. burnout: síndrome de 

esgotamento mental no trabalho. hobby: passatempo, atividade para 

lazer. 

RODRIGUES, Luciana. O que uma menina de 9 anos tem a nos 

ensinar sobre propósito? Forbes Brasil, Colunas.  

 

01) Qual das expressões a seguir representa mais 

precisamente o tema do texto de Luciana Rodrigues? 

a) Crises existenciais em debate. 

b) Objetivos de carreira e de vida. 

c) Conversas entre pais e filhos. 

d) “A Grande Demissão” em detalhes. 

e) Efeitos das animações nas crianças. 

____________________________________________ 

02) Por “uma das despretensiosas conversas” (1º 

parágrafo), entende-se que a autora 

a) fazia reflexões sobre a vida com sua filha. 

b) lamentava sobre o tédio da sua filha. 

c) conversava trivialidades com sua filha. 

d) salientava a postura ética de sua filha. 

e) elogiava os dotes culinários de sua filha. 

____________________________________________ 

03) No sexto parágrafo, a autora menciona uma fala de 

Ariana Huffington em que há a expressão “definição 

quebrada de sucesso”. Tal expressão quer dizer 

a) sucesso profissional que preza pela quebra de 

expectativas do empregador a todo momento. 

b) sucesso pessoal cujos esforços se espalham para o 

ambiente profissional, quebrando os limites entre as 

áreas. 

c) sucesso escolar e acadêmico que não leva em 

consideração os desejos profissionais reais do 

estudante. 

d) sucesso profissional que não leva em consideração 

eventuais prejuízos à vida do trabalhador. 

e) sucesso pessoal que preza pela quebra das 

expectativas dos familiares em relação ao papel do 

indivíduo na empresa. 

____________________________________________ 

04) Analise a ilustração a seguir, a qual diz respeito à 

chamada Pirâmide de Maslow (ou Teoria da Hierarquia 

das Necessidades Humanas). 

 
“[...] Essa teoria apresenta de forma simples, porém 

muito verdadeira, que há uma divisão hierárquica nas 

necessidades do ser humano. [...]” 
GOLDACKER, Fabiano. Por que a Pirâmide de Maslow é tão atual? 

LinkedIn, 

Após observar a ilustração apresentada, torna-se 

possível afirmar que a autora citou essa hierarquia em 

seu texto (3º parágrafo), pois 

a) os propósitos profissionais da base da pirâmide não 

têm valor se os valores hierárquicos superiores de 

Maslow não forem alcançados primeiro. 

b) não é possível que o profissional alcance as 

necessidades de autorrealização e de autoestima se ele 

não se dedicar o suficiente para suprir suas necessidades 

sociais. 

c) o trabalho com propósitos relacionados ao topo da 

hierarquia de Maslow só é possível se o indivíduo não 

depende do trabalho unicamente para suprir as 

necessidades da base da pirâmide. 

d) não é possível que o indivíduo alcance as 

necessidades básicas no trabalho se ele não se esforçar 

o suficiente para se autorrealizar e para elevar a 

autoestima em relação às necessidades sociais. 

e) o trabalho com propósitos relacionados à base da 

pirâmide de Maslow só é possível se o indivíduo não 

depende do trabalho unicamente para suprir as 

necessidades do topo da hierarquia. 

____________________________________________ 

05) O movimento denominado “A Grande Demissão”, 

segundo o que foi citado pela autora, diz respeito  

a) à mudança de profissão requisitada por muitas 

pessoas que desejam cuidar mais de seus parentes. 

b) à mudança de profissão a que muitas pessoas 

procedem visando a uma maior dedicação a atividades 

de lazer. 

c) à demissão requisitada pelas pessoas que querem 

mudar algum aspecto na vida profissional e/ou pessoal. 

d) à mudança de profissão a que muitas pessoas 

procedem devido à incompatibilidade de horários. 

e) à demissão em massa de profissionais que não têm 

disponibilidade total para as grandes empresas. 

____________________________________________ 

06) No oitavo parágrafo do texto, a autora menciona o 

caso de uma mulher que resolveu “dar uma guinada em 

sua vida”. Conforme se percebe nesse parágrafo, o 

termo “guinada” quer dizer 

a) prejuízos no comportamento pessoal em razão do 

lado profissional. 

b) mudança de vida profissional que preza pela 

autonomia. 

c) mudança de comportamento profissional em 

benefício do cliente. 

d) alteração na vida pessoal em prol do cuidado com 

pacientes. 

e) mudança radical de estilo de vida e/ou de profissão. 

____________________________________________ 

07) Segundo o texto, investir no autoconhecimento é 

uma decisão sábia (10º parágrafo) porque é algo que 

a) permanece eternamente com a pessoa que nele 

investiu. 

b) auxilia o indivíduo a se manter mentalmente 

saudável. 

c) permite ao ser humano saber mais sobre a profissão 

dos sonhos. 



d) transfere ao indivíduo a responsabilidade de seus 

atos. 

e) permite às pessoas serem mais empáticas com o 

próximo. 

____________________________________________ 

08) No fragmento “A ideia dos bate-papos é trazer 

novos repertórios para dentro da nossa rotina de 

trabalho, com convidados que, à primeira vista, não têm 

nada a ver com o nosso ‘core-business’, mas que ajudam 

imensamente a furar a bolha em que vivemos.” (7º 

parágrafo), a expressão em destaque   

a) é denotativa, pois diz respeito ao local físico em que 

a autora vive. 

b) é conotativa, visto que trata da descrição de um 

espaço físico em que há a convivência de trabalhadores. 

c) é denotativa, uma vez que caracteriza o espaço 

abstrato em que os funcionários da empresa convivem.  

d) é conotativa, pois diz respeito ao modo limitado de 

viver e de trabalhar dos colaboradores da empresa. 

e) é denotativa, visto que trata da descrição de um 

espaço físico em que os diretores da empresa se reúnem. 

____________________________________________ 

09) No trecho “Em uma das despretensiosas conversas 

que tive com a Isadora, minha filha de 9 anos, ela 

soltou, como quem não quer nada: ‘Sabia que todo 

mundo quer ser lembrado?’.” 1º§, as vírgulas foram 

usadas para isolar a estrutura sublinhada porque ela é  

a) um vocativo. 

b) um advérbio extenso deslocado. 

c) um termo em elipse. 

d) um termo em uma enumeração. 

e) um aposto explicativo. 

____________________________________________ 

10) No 12º parágrafo do texto, devido ao tópico tratado 

pela autora, há o predomínio de um modo verbal. Esse 

modo é o  

a) indicativo. 

b) subjuntivo. 

c) imperativo. 

d) infinitivo. 

e) gerundivo. 

____________________________________________ 

11) Analise as proposições a seguir, cuja temática é o 

uso das aspas no texto de Luciana Rodrigues. 

I. No 1º, no 2º, no 9º e no último parágrafo, as aspas 

foram utilizadas para sinalizar falas em discurso 

indireto. 

II. No 7º parágrafo, as aspas foram inseridas para marcar 

um estrangeirismo dentro do texto. 

III. No penúltimo parágrafo, as aspas foram empregadas 

para sinalizar títulos dados a uma produção artística e a 

uma festa popular. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas a I. 

b) apenas a II. 

c) apenas a III. 

d) a II e a III. 

e) a I, a II e a III. 

____________________________________________ 

 

12) Em “Obviamente, isso só é possível quando a base 

da Pirâmide de Maslow (lembra dela?) está muito bem 

estabelecida.” 3º§, as letras maiúsculas foram 

empregadas, respectivamente, para indicar  

a) dois substantivos próprios. 

b) uma palavra que inicia uma sentença e uma expressão 

substantiva própria. 

c) duas palavras que iniciam sentenças. 

d) um substantivo próprio e uma palavra que inicia uma 

sentença. 

e) um substantivo comum, e uma expressão substantiva 

própria. 

____________________________________________ 

13) No trecho “A ideia dos bate-papos é trazer novos 

repertórios para dentro da nossa rotina de trabalho [...]”, 

o plural do substantivo composto assinalado se justifica 

da forma que ele foi feito, pois 

a) a primeira palavra é um verbo, que não recebe plural 

em –s, e a segunda é um pronome, que apresenta plural 

em –s. 

b) ambas as palavras são verbos, portanto o plural é 

marcado apenas em um deles. 

c) a primeira palavra é um verbo, que não recebe plural 

em –s, e a segunda é um substantivo, que apresenta 

plural em –s. 

d) ambas as palavras, são substantivos, portanto o plural 

é marcado em apenas um deles. 

e) a primeira palavra é um advérbio, que não se flexiona, 

e a segunda é um adjetivo, que recebe plural em –s. 

____________________________________________ 

14) Assinale a alternativa em que o conectivo destacado 

exerce, no texto de Luciana Rodrigues, a função 

indicada entre os colchetes. 

a) “[...] investir seu tempo (que também é dinheiro) em 

coisas que ninguém pode tirar de você, como[exemplificação] 

autoconhecimento, é a decisão mais sábia que você 

pode tomar.”  

b) “E, se eu pudesse dar mais uma dica, seria: assim 

como[condição] no mercado financeiro, nunca invista todo 

seu patrimônio em só um ativo.” 

c) “Obviamente, isso só é possível quando[concessão] a 

base da Pirâmide de Maslow (lembra dela?) está muito 

bem estabelecida.” 

d) “Talvez ‘A Grande Demissão’ seja um movimento 

coletivo de pessoas querendo encontrar seu verdadeiro 

propósito aqui na Terra. Ou[exclusão], talvez, uma 

oportunidade para que consigam usar suas histórias para 

dar sentido às próprias vidas.” 

e) “Mesmo[igualdade] sem saber ao certo de onde veio essa 

inspiração repentina, confesso que meu lado mãe-fã-

número-um ficou super orgulhoso.” 
____________________________________________________________ 

15) A palavra “mãe-fã-número-um” 2º §, foi criada pela 

autora a partir do processo de formação de palavras 

denominado 

a) derivação parassintética. 

b) derivação regressiva. 

c) derivação imprópria. 

d) composição por aglutinação. 

e) composição por justaposição 

____________________________________________ 



 

  

 

16) A elaboração da proposta orçamentária do Sistema 

Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano 

de saúde, é atribuição: 

a) privativa da União. 

b) exclusiva de Estados e Municípios. 

c) exclusiva dos Municípios. 

d) exclusiva da União e Distrito Federal.  

e) comum à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

____________________________________________ 

17) Analise os itens abaixo sobre o Planejamento da 

Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS):  

I- Será ascendente e integrado, do nível local até o 

federal. 

II- Os respectivos Conselhos de Saúde devem ser 

ouvidos. 

III- É obrigatório para os entes públicos e para a 

iniciativa privada. 

Está(ão) correto(s) o(s) íten(s): 

a) II e III, apenas  

b) I e III, apenas  

c) I e II, apenas. 

d) III, apenas  

e) I, II e III. 

____________________________________________ 

18) Em relação ao controle social no Sistema Único de 

Saúde (SUS), é INCORRETO afirmar que: 

a) A instituição dos conselhos de saúde atende à 

exigência legal estabelecida para o repasse de recursos 

financeiros, estaduais ou federais, ao setor Saúde. 

b) A Conferência de Saúde é um órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários. 

c) Para garantir total autonomia e efetividade ao 

controle social, o Conselho de Saúde não é subordinado 

ao Poder Executivo – ao prefeito, ao governador ou ao 

secretário de saúde. 

d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão representação 

no Conselho Nacional de Saúde. 

e) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

____________________________________________ 

19) Analise os dois princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS) apresentados abaixo:  

I- O Sistema Único de Saúde (SUS) deve proceder à 

divisão de níveis de atenção e garantir formas de 

acesso a serviços que façam parte da complexidade 

requerida pelo caso, nos limites dos recursos 

disponíveis numa dada região. 

II- O objetivo desse princípio é diminuir 

desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem 

direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por 

isso, têm necessidades distintas. Significa tratar 

desigualmente os desiguais, investindo mais onde a 

carência é maior. 

Após a análise dos princípios, é CORRETO afirmar 

que: 

a) Os dois princípios apresentados são doutrinários. 

b) O princípio apresentado no item II é a 

Universalidade. 

c) O princípio apresentado no item I é a Hierarquização. 

d) Os dois princípios apresentados são organizativos. 

e) O princípio apresentado no item I é a Impessoalidade. 

____________________________________________ 

20) Com base na Lei 8080/90, sobre o Sistema Único de 

Saúde, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou 

coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

b) O SUS servirá de retaguarda e referência ao 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para 

isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do 

SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, 

para propiciar essa integração e o atendimento 

necessário em todos os níveis, sem discriminações.   

c)As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos. 

d)A definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde 

é atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

e) A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) 

compete formular, avaliar e apoiar políticas de 

alimentação e nutrição. 

 ___________________________________________ 

 

 

 

 

21) Sobre as Doenças Infecto Parasitárias, é correto 

afirmar que: 

a) A transmissibilidade da sífilis adquirida requer a 

presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, 

placas mucosas, lesões úmidas). O contágio é maior nos 

estágios iniciais da infecção, sendo reduzido 

gradativamente à medida que ocorre a progressão da 

doença. 

b) No caso de suspeita da Febre Amarela, é importante 

investigar os níveis de bilirrubina no sangue. A 

diminuição da bilirrubina direta sugere lesão mais 

intensa dos hepatócitos, com evidência importante de 

icterícia nas mucosas e/ou pele. 

c) Indivíduos que apresentaram vários episódios de 

malária podem atingir um estado de imunidade 

permanente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LEGISLAÇÃO DO SUS 



d) A manifestação mais característica da Doença de 

Chagas Aguda é a febre constante, inicialmente baixa, 

podendo apresentar picos vespertinos ocasionais. 

e) Nos casos crônicos das hepatites A e E pode ocorrer 

cirrose hepática e suas complicações, além de 

carcinoma hepatocelular. 

___________________________________________ 

22) Na Doença Meningocócica, a antibioticoterapia 

deve ser instituída o mais precocemente possível, de 

preferência, logo após a punção lombar e a coleta de 

sangue para hemocultura. O uso de antibiótico deve ser 

associado a outros tipos de tratamento de suporte, como 

reposição de líquidos e cuidadosa assistência. 

(Ministério da Saúde, 2019) 

 

Recomenda-se para o tratamento da doença 

meningocócica de um paciente adulto a utilização do 

seguinte antibiótico: 

a) Amoxicilina. 

b) Penicilina. 

c) Ceftriaxona. 

d) Vancomicina. 

e) Metronidazol. 

___________________________________________ 

23) O tratamento da Hanseníase é realizado através da 

associação de medicamentos (poliquimioterapia – PQT) 

conhecidos como Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. 

Sobre o tratamento da Hanseníase, é correto afirmar 

que: 

 

a) A Rifampicina é uma medicação segura e pode causar 

um aumento da pigmentação da pele (“aspecto 

bronzeado”), além de potencial ressecamento da pele. 

b) A Clofazimina é dada uma vez por mês; assim, 

efeitos adversos são raros. Mais comumente, a urina 

pode apresentar uma coloração avermelhada algumas 

horas após a ingestão da medicação, e isso deverá ser 

explicado ao paciente. 

c) As medicações diárias deverão ser tomadas em jejum 

para evitar intolerância gástrica e eventual abandono do 

tratamento por esse motivo. 

d) A Dapsona é a droga do esquema que requer maior 

atenção dos profissionais de saúde. Reações alérgicas 

como avermelhamento da pele, coceira e descamação, 

principalmente na face e antebraços, podem ocorrer. 

Nesses casos, interrompa a medicação e envie para a 

referência. 

e) Devido à gravidade da doença, o tratamento deve ser 

feito obrigatoriamente com o paciente internado. 

________________________________________ 

24) Um paciente com diagnóstico de sífilis e que 

apresenta como manifestações clínicas Lesões cutâneo-

mucosas (roséola, alopecia em clareira, madarose e 

rouquidão) e linfadenopatia generalizada,encontra-se na 

seguinte fase da doença: 

a) Secundária. 

b) Latente tardia. 

c) Latente recente. 

d) Primária. 

e) Terciária. 

 

25) Analise os itens abaixo sobre as manifestações 

clínicas da Dengue: 

I- Os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem na 

fase crítica da doença. A maioria deles é resultante do 

aumento da permeabilidade capilar. Essa condição 

marca o início da piora clínica do paciente e sua possível 

evolução para o choque, por extravasamento 

plasmático. 

 

II- As infecções por dengue podem ser assintomáticas 

ou sintomáticas. As infecções clinicamente aparentes 

estão presente em aproximadamente 25% dos casos e 

podem variar desde formas oligossintomáticas a formas 

graves, podendo levar o indivíduo ao óbito. 

 

III- Crianças mais novas podem ser mais competentes 

que os adultos para compensar o extravasamento capilar 

e, consequentemente, possuem menor risco de evoluir 

para o choque. 

São corretos os itens: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas I. 

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III. 

e) Apenas I e III. 

___________________________________________ 

26) Em um surto de Diarreia foram atendidas várias 

crianças na Unidade de Saúde. 

Pode ser instituído o Plano A de tratamento para a 

criança que apresenta: 

a) Lágrimas ausentes e olhos muito fundos. 

b) Pulso cheio e sinal da prega que desaparece 

rapidamente. 

c) Pulso muito fraco e não é capaz de beber água. 

d) Olhos fundos e lágrimas ausentes. 

e) Estado geral irritado/intranquilo. 

___________________________________________ 

27) A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, a 

síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), ainda 

representam um problema de saúde pública de grande 

relevância na atualidade, em função do seu caráter 

pandêmico e de sua transcendência. (Ministério da 

Saúde, 2019) 

 

Sobre o assunto, analise os itens abaixo como 

Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

 

(   ) A infecção aguda caracteriza-se tanto por viremia 

elevada, quanto por resposta imune intensa e queda 

rápida na contagem de linfócitos T CD4+ de caráter 

transitório. 

 

(   ) A Pneumonia é a principal causa de óbito por doença 

infecciosa em pessoa vivendo com HIV, e por isso deve 

ser pesquisada em todas as consultas. A pesquisa deve 

iniciar-se com o questionamento sobre a presença dos 

seguintes sintomas: tosse, febre, emagrecimento e/ou 

sudorese noturna. 



 

(   ) Na infecção muito recente (“infecção aguda”) ou na 

avançada a menor concentração do HIV no sangue 

(carga viral alta) e nas secreções sexuais, diminui a 

transmissibilidade do vírus. 

A sequência CORRETA é: 

a) V   F   V. 

b) V   V   F. 

c) F   V   F. 

d) V   V   V. 

e) F   F   V. 

___________________________________________ 

28) A identificação de fatores de risco e da Asma em 

seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado 

para o atendimento especializado dão à Atenção Básica 

um caráter essencial para um melhor resultado 

terapêutico e prognóstico dos casos. (Ministério da 

Saúde, 2013) 

Sobre a Asma, é correto afirmar que: 

a) Para alívio de broncoespasmo agudo indica-se 

salbutamol ou fenoterol 100-200 mcg (1-2 jatos), a cada 

20min, uma ou duas doses. 

b) A espirometria é útil para diagnóstico, avaliação da 

gravidade, monitorização e avaliação da resposta ao 

tratamento e deve ser utilizada para pacientes a partir de 

1 (um) ano de idade. 

c) Os corticosteroides orais são os mais eficazes anti-

inflamatórios para tratar asma crônica sintomática, em 

adultos e crianças. 

d) Betabloqueadores podem prevenir a ocorrência de 

crises de asma. 

e) Recomenda-se a realização de espirometria a cada 

dois anos, para se avaliar a manutenção da função 

pulmonar; porém, asmáticos graves necessitam de 

avaliações de função pulmonar mais frequentes, pelo 

menos anualmente. 

___________________________________________ 

29) Nos casos de obstrução intestinal decorrente da 

ascaridíase, a tentativa de paralisação dos vermes deve 

ser realizada com o uso de laxante salino, 

massageamento do abdome e o seguinte medicamento: 

 

a) Metronidazol. 

b) Albendazol. 

c) Piperazina. 

d) Praziquantel. 

e) Flubendazol. 

___________________________________________ 

30) Em relação ao Diabetes Mellitus, é correto afirmar 

que: 

a) Geralmente, a queda da glicemia leva a sintomas 

neuroglicopênicos (fome, tontura, fraqueza, dor de 

cabeça, confusão, coma, convulsão) e a manifestações 

de liberação do sistema simpático (sudorese, 

taquicardia, apreensão, tremor). 

b) Os níveis séricos de testosterona são maiores nos 

pacientes com diabetes, provavelmente devido à 

obesidade. 

c) Na fase clinicamente manifesta do Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DM2), o início é, em geral, abrupto, podendo ser 

a cetoacidose diabética a primeira manifestação da 

doença em um terço dos casos. 

d) Para os pacientes que utilizam insulina no tratamento 

da doença, é recomendado massagear o local de 

aplicação antes ou depois de injetar a insulina para 

acelerar a sua absorção. 

e) Nos adultos, o Diabetes Mellitus tipo 1 provoca a 

destruição rápida e maciça das células beta. 

___________________________________________ 

31) Para um paciente em tratamento de anemia carencial 

ferropriva, para se facilitar a absorção do sulfato 

ferroso, que contém 20% de ferro elementar, 

recomenda-se a administração conjunta de: 

 

a) Zinco. 

b) Leite. 

c) antiácidos. 

d) Fonte de vitamina C, como o suco de laranja. 

e) Manganês. 

___________________________________________ 

32) Os principais sítios de metástases do câncer de 

mama são ossos, pulmões e pleura, fígado, e com menor 

frequência cérebro, ovário e pele. (Ministério da Saúde, 

2013) 

 

É considerado um fator de risco para o desenvolvimento 

do Câncer de Mama: 

 

a) Terapia de reposição hormonal. 

b) Multiparidade. 

c) Menarca tardia. 

d) Primeira gravidez antes dos 30 anos. 

e) Menopausa precoce. 

___________________________________________ 

33) A cefaleia é um dos motivos mais frequentes de 

procura à Unidade de Saúde e integra a rotina das 

equipes de saúde, seja na forma de demanda espontânea 

ou em consultas programadas. (UFSC, 2013) 

 

Sobre as cefaleias, é correto afirmar que: 

 

a) As cefaleias classificadas como secundárias são mais 

frequentes. 

b) Na migrânea, a cefaléia geralmente é de localização 

unilateral, de intensidade moderada a forte, de caráter 

pulsátil e que piora com as atividades físicas rotineiras. 

c) Na maioria dos casos de cefaleia, a ressonância 

magnética é o principal componente para elaboração do 

diagnóstico. 

d) A cefaléia tensional é associada a sintomas 

premonitórios ou aura. 

e) A cefaleia em salvas geralmente é caracterizada por 

uma dor bilateral, do tipo pressão e aperto, com duração 

variável (até 72h). 

___________________________________________ 

34) O Programa Nacional de Imunizações apresenta 

vacinas disponíveis para a prevenção dos seguintes 

tipos de Hepatite. 

 

a) Apenas B e A. 



b) Apenas A, B e C. 

c) Apenas B e D. 

d) Apenas A, B e E. 

e) A, B, C, D e E. 

___________________________________________ 

35) A dor torácica de origem cardíaca ocorre quando o 

suprimento miocárdico de oxigênio é inadequado 

comparado com as necessidades miocárdicas de 

oxigênio e sua manifestação clássica da isquemia é a 

angina, que geralmente é descrita como 

a) dor reproduzida com o movimento ou a palpação da 

parede do tórax ou dos braços. 

b) peso ou aperto no tórax, “queimação” ou dificuldade 

de respirar. Frequentemente está associada a uma 

irradiação para o ombro esquerdo, pescoço, região 

dorsal ou entre as escápulas e braço. 

c) dor que se irradia para as extremidades inferiores. 

d) localização primária ou isolada do desconforto na 

região mediana ou inferior do abdome. 

e) episódios muito breves de dor que duram uns poucos 

segundos ou menos 

___________________________________________ 

36) Analise os itens abaixo relacionados à Pancreatite: 

 

I- O tratamento da Pancreatite grave consiste em jejum, 

hidratação e analgesia (inicialmente com 

antiespasmódicos). O jejum deve ser mantido até 

melhora do quadro clínico, principalmente da dor; 

geralmente a realimentação é possível em 3 – 5 dias. 

 

II- Pacientes diagnosticados com pancreatite de 

etiologia biliar, devem ser submetidos a colecistectomia 

na mesma internação; pelo considerável risco de 

recidiva da pancreatite aguda biliar. 

 

III-A Tomografia Computadorizada com contraste (TC) 

também é um importante método na avaliação da 

gravidade da pancreatite aguda. Esse método de 

imagem avalia a presença e extensão da necrose 

pancreática, que se correlaciona bem com a morbidade 

e mortalidade da doença. 

São corretos os itens: 

a) Apenas II e III. 

b) Apenas III. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas II. 

e) I, II e III. 

___________________________________________ 

37) A artrite reumatoide juvenil (ARJ) é o nome dado 

pelo Colégio Americano de Reumatologia à doença 

articular inflamatória que se inicia antes dos 16 anos de 

idade com duração de pelo menos 6 semanas. 

O tratamento da ARJ inicia-se com 

a) prednisona por via oral. 

b) ciclofosfamida intravenosa. 

c) pulsoterapia com succinato de metilprednisolona. 

d) azatioprina por via oral. 

e) anti-inflamatórios não esteroides (AINE). 

 

 

38) O correto diagnóstico das doenças inflamatórias 

intestinais (DII) é importante pela diferenciação com 

doenças infecciosas e pela possibilidade de mudança da 

história natural das DII quando a terapêutica é instituída 

precocemente. (Grupo de Estudos da Doença 

InflamatóriaIntestinal do BrasiL, 2019) 

Para o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais 

(DII), é correto afirmar que: 

a) O diagnóstico da retocolite ulcerativa (RCU) deve ser 

suspeitado se há diarreia, hematoquezia, tenesmo e dor 

abdominal 

b) A utilização rotineira de marcadores sorológicos está 

indicada. 

c) A PCR e VHS são marcadores de atividade 

inflamatória específico. 

d) Os testes genéticos são indicados para o diagnóstico 

da doença. 

e) A endoscopia digestiva alta não está recomendada 

nos pacientes com sintomas gastrointestinais altos e na 

população pediátrica. 

___________________________________________ 

39) O CURB-65 baseia-se em variáveis das quais deriva 

seu nome (em inglês): Confusão mental (escore ≤ 8, 

segundo o abbreviated mental test score); Ureia > 50 

mg/dl; frequência Respiratória > 30 ciclos/min; (Blood 

pressure): pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou 

pressão arterial diastólica < 60 mmHg; e Idade ≥ 65 

anos. (Correa et al., 2018) 

 

O escore CURB-65 é utilizado na avaliação da seguinte 

doença: 

 

a) Tuberculose. 

b) Pneumonia. 

c) Hanseníase. 

d) Infarto agudo do miocárdio. 

e) Acidente vascular cerebral. 

___________________________________________ 

40) Em relação ao tratamento do paciente com cólica 

nefrética, é correto afirmar que: 

 

a) Na ocorrência de febre faz suspeitar de associação 

com infecção urinária e/ou renal. 

b) Deve-se posicionar o paciente em decúbito ventral, 

se vômitos. 

c) É indicado o uso de diuréticos na vigência de dor. 

d) Deve-se hiperhidratar o paciente, principalmente 

idosos, cardiopatas e pneumopatas. 

e) Deve-se realizar abordagem medicamentosa com 

anti-inflamatório hormonal. 

 

___________________________________________ 


