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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1
Meus oito anos
“Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!”
(Casimiro de Abreu, “Meus oito anos”)
Texto 2
Meus oito anos
“Oh que saudades que eu tenho
Da aurora de minha vida
Das horas
De minha infância
Que os anos não trazem mais
Naquele quintal de terra!
Da rua de Santo Antônio
Debaixo da bananeira
Sem nenhum laranjais”
(Oswald de Andrade)

5) Os dois poemas são classificados como:
a)Gênero lírico, pois sua essência é a harmonização da
palavra.
b)Gênero imaginário, épico, por misturar o real com o
imaginário.
c)Gênero lírico, embora não tenha tom melódico.
d)Gênero dramático por falar dos anos que não voltaram.
e)Gênero épico, pois mistura a melodia com o heroísmo
da infância.
6) Quanto à função da linguagem, como se classifica
os textos acima:
a)Referencial conotativa.
b)Emotiva.
c)Metalinguística.
d)Poética.
e)Fática.
Texto 3 Refere-se as questões de 7 a 10
PERDIDO NA CIDADE (Autor desc.)
Um caipira veio pra cidade grande e ficou completamente
perdido.
Então perguntou pra um sujeito que estava sentado na
praça, fumando.
— Dia, moço... O sinhô sabe onde é que fica o terminal
de Ônibus da Praça da Arve?
— Praça da Árvore? — corrigiu o sujeito.
— Isso, exatamente... Praça da Arve!
— Fica ali, ó! Na primeira rua à esquerda. Qualquer
idiota sabe!
— Mais é por isso mesmo qui eu perguntei pro sinhô,
uai!
http://professoralourdesduarte.blogspot.com.br/2012/05/t
extos-engracados.html

Os textos 1 e 2 referem-se as questões de 1 a 6.
1 ) Sobre intertextualidade nos poemas podemos dizer
que:
a)Ocorreu uma alusão.
b)Ocorreu uma paródia.
c)Ocorreu uma paráfrase.
d)Ocorreu uma citação.
e)Ocorreu uma epígrafe.
2) Sobre recursos expressivos que constituem os dois
textos é CORRETO:
a)O tema dos dois textos é o mesmo, mas são de gêneros
diferentes.
b)Embora cada texto mostre sua época através da
linguagem, os dois possuem o mesmo tema e o gênero
textual.
c)O texto 2 perdeu suas características por utilizar termos
diferentes.
d)Possuem o mesmo gênero textual, tem características
diferentes.
e)As linguagens significativas dos dois textos são iguais,
mas de gêneros diferentes.

7) As alternativas a seguir apresentam as
características da narrativa, assinale a CORRETA a
respeito do texto.
a)Conto.
b)Crônica.
c)Novela.
d)Romance.
e)Fábula.
8 ) O que torna esse texto uma narrativa engraçada?
a)A linguagem de o emissor ser caipira dificultando o canal
de comunicação.
b) A ironia do receptor em relação à linguagem do
emissor.
c)O fato de o emissor utilizar-se da ironia do receptor e
responder-lhe a altura.
d)O fato do receptor se utilizar da própria linguagem do
emissor para lhe informar.
e)O fato do emissor e receptor ser de países diferentes.

3) Assinale a alternativa CORRETA sobre a regra do
emprego de crase na frase: “À sombra das
bananeiras”
a)Usa-se crase em locução adverbial
b)Usa-se crase antes de pronomes pessoais, indefinidos e
demonstrativos.
c)Quando é um substantivo feminino.
d)Por ser nome próprio feminino.
e)O uso da crase está incorreto, por ser um substantivo
feminino no plural.

9 ) Para que a comunicação realmente se efetive, seis
fatores participam desse processo, são eles: emissor,
receptor, mensagem, código, canal e referente, sendo
assim assinale a alternativa INCORRETA.
a)Houve a comunicação, mesmo que não existindo os seis
fatores.
b)Houve a comunicação, pois os elementos estavam
presentes no texto.
c)Houve a comunicação, pois o emissor obteve a
informação, ou seja, atingiu seu objetivo.

4) No verso, “Que os anos não trazem mais”, o QUE
exerce a função sintática:
a)Adjunto Adnominal.
b)Conjunção subordinativa causal.
c)Advérbio de intensidade.
d)Substantivo indefinido.
e)Pronome relativo.
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d)O fato de a linguagem ser caipira, não alterou a
comunicação.
e)Houve a comunicação, embora o receptor tenha sido
irônico, recebeu a resposta do emissor.

perguntar o nome a um aluno que estava sentado na
primeira fila:
— Como te chamas?
— Chamo-me Juan, senhor.
— Saia de minha aula e não quero que voltes nunca mais!
– gritou o desagradável professor.
Juan estava desconcertado.
Quando voltou a si, levantou-se rapidamente, recolheu
suas coisas e saiu da sala. Todos estavam assustados e
indignados, porém, ninguém falou nada.
— Agora sim! – e perguntou o professor – para que
servem as leis?…
Seguíamos assustados, porém, pouco a pouco
começamos a responder à sua pergunta:
— Para que haja uma ordem em nossa sociedade.
— Não! – respondia o professor.
— Para cumpri-las.
— Não!
— Para que as pessoas erradas paguem por seus atos.
— Não!!
— Será que ninguém sabe responder a esta pergunta?!
— Para que haja justiça – falou timidamente uma garota.
— Até que enfim! É isso… para que haja justiça. E agora,
para que serve a justiça?
Todos começavam a ficar incomodados pela atitude tão
grosseira. Porém, seguíamos respondendo:
— Para salvaguardar os direitos humanos…
— Bem, que mais? – perguntava o professor.
— Para diferençar o certo do errado…
— Para premiar a quem faz o bem…
— Ok, não está mal, porém… respondam a esta pergunta:
agi corretamente ao expulsar Juan da sala de aula?…
Todos ficaram calados, ninguém respondia.
— Quero uma resposta decidida e unânime!
— Não!! – respondemos todos a uma só voz.
— Poderia dizer-se que cometi uma injustiça?
— Sim!!!
— E por que ninguém fez nada a respeito? Para que
queremos leis e regras se não dispomos da vontade
necessária para praticá-las?
— Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar
quando presenciar uma injustiça. Todos! Não voltem a
ficar calados, nunca mais!
— Vá buscar o Juan – disse, olhando-me fixamente.
Naquele dia recebi a lição mais prática no meu curso de
Direito.
Quando não defendemos nossos direitos perdemos a
dignidade e a dignidade não se negocia.
O que me assusta não são as ações e os gritos das
pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas
boas.
Martin Luther King
Autor Desconhecido
http://www.refletirpararefletir.com.br/3-textos-inteligentese-impactantes-que-nos-fazem-pensar

10 ) Qual a alternativa abaixo que caracteriza melhor o
texto humorístico?
a)Presença de narrador e personagens.
b)Uso do discurso direto.
c)Sequência de eventos.
d)Quebra de expectativa.
e)Uso da linguagem coloquial.
Texto 4 Refere-se as questões de 11 a 14
O gordo é o novo fumante
Nunca houve tanta gente acima do peso – nem tanto
preconceito contra gordos.
De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão
sobre saúde. Por outro, algo de podre: o nascimento de
uma nova eugenia.
(Adaptado de: Super Interessante. Editora Abril. 306.ed.
jul. 2012. p.21.)
11)Observando o texto 4, podemos dizer que:
a)Ocorre um problema mundial de saúde, a obesidade, já
que é feio estar acima do peso.
b)Mostra que já existem casos alarmantes de pessoas
acima do peso, mas que isso não é um problema.
c)O gordo é comparado com o fumante, sendo uma
questão de saúde, mas não há preconceito.
d)O texto mostra a importância de se discutir sobre
fumantes e obesos, mas se preocupa com o nascimento
de uma nova Eugênia.
e)No texto há preconceito em relação ao gordo e ao
fumante, porém essa deveria ser uma questão de saúde.
12 ) Observe atentamente o terceiro parágrafo do texto
e responda o que corresponde ao POR OUTRO:
a)Substitui a repetição da palavra lado.
b)Diz respeito à saúde.
c)É o contrário de positiva.
d)Ficou sem sentido, faltando à palavra “lado”.
e)Refere-se à obesidade.

13 ) De acordo com o texto é CORRETO afirmar:
a)É uma narrativa, pois trata de um fato cotidiano.
b)É um texto descritivo, pois descreve os fatos precisos.
c)É um texto jornalístico, pois foi publicado em um jornal.
d)É uma reportagem escrita para uma revista.
e)É um debate sobre a obesidade.
14 )O gordo é o novo fumante responda o que é
CORRETO.
a)Faz uma comparação do gordo com o fumante.
b)Mostra a gravidade, pois ser obeso é pior que fumante.
c)Mostra que ser gordo não é tão grave, fumar sim, é um
vício.
d)Afirma que o gordo e o fumante não são problemas de
saúde.
e)Existe preconceito com relação aos fumantes, mas não
há com os gordos.

15) A ideia principal do texto é:
a)Faça justiça mesmo que seja a força.
b)As leis devem ser cumpridas, caso contrário não há
injustiça.
c)O direito diferente do dever não faz parte da justiça.
d)De nada valem as leis, se não a praticarmos.
e)As leis só servem para ajudar poucos.

Texto 5 Refere- se as questões de 15 a 20
DIGNIDADE
Uma manhã, quando nosso novo professor de “Introdução
ao Direito” entrou na sala, a primeira coisa que fez foi

16 ) De acordo com a estrutura do texto é CORRETO:
a)É uma narrativa.
b)É um texto descritivo.
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c)É um texto argumentativo.
d)É uma argumentação descritiva.
e)É um artigo.

serviços e ações de saúde de acordo com suas
necessidades.
e)planejamento e adequação de modelos assistenciais e
de gestão aos preceitos estabelecidos, ponderando
criticamente os avanços e os desafios que novas diretrizes
organizativas para realidade concreta.

17) O emprego do SE no texto tem a função
morfossintática respectivamente em:
a)Pronome
apassivador,
conjunção
subordinada
condicional e pronome reflexivo.
b)Índice de indeterminação do sujeito, pronome
apassivador e conjunção subordinada causal.
c)Pronome reflexivo, substantivo e pronome apassivador.
d)Pronome apassivador, conjunção subordinada causal e
índice de indeterminação do sujeito.
e)Conjunção
subordinada
condicional,
Pronome
apassivador e índice de indeterminação do sujeito.

22)Conforme a Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de
2002: O Plano Diretor de Regionalização deverá ser
elaborado na perspectiva de garantir: O acesso dos
cidadãos, o mais próximo possível de sua residência,
a um conjunto de ações e serviços vinculados às
seguintes
responsabilidades
mínimas:
São
responsabilidades EXCETO:
a)assistência
pré-natal,
parto
e
puerpério;
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil.
b) cobertura universal do esquema preconizado pelo
Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas
etárias; ações de promoção da saúde e prevenção de
doenças; tratamento das intercorrências mais comuns na
infância.
c) atendimento de afecções agudas de maior incidência;
acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de
alta prevalência; tratamento clínico e cirúrgico de casos
de pequenas urgências ambulatoriais.
d) definição de normas nacionais; controle do cadastro
nacional de prestadores de serviços; vistoria de serviços,
quando lhe couber, de acordo com as normas de
cadastramento estabelecidas pelo próprio Ministério da
Saúde.
e)tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais
frequentes; controle das doenças bucais mais comuns;
suprimento/dispensação dos medicamentos da Farmácia
Básica.

18) Assinale a alternativa em que o sinônimo
desconcertado está INCORRETO.
a)Desacertado, desapontado, confuso.
b)Atrapalhado, embaraçado, discorde.
c)Perturbado, aflito, desapontado.
d)Frustrado, desordenado, amaldiçoado.
e)Assombrado, bestificado, extasiado.
19 ) Quanto à fala dos personagens, verificamos que
possuem conhecimento linguístico devido:
a)Conversam a respeito de direito, leis, dever de forma
clara e precisa, respondendo e questionando o professor.
b)O professor mostra aos alunos que dignidade não se
negocia e que não podem se calar, para que haja justiça.
c)A dignidade do texto se refere ao professor em relação
aos alunos.
d)Contrariando a todos o professor, não se importa que
fiquem calados.
e)Dignidade não pode ser comprada, nem mesmo usada.
20 ) A primeira coisa que fez foi perguntar o nome a
um aluno que estava sentado na primeira fila.
Observe o verbo sublinhado e responda.
a)O verbo é utilizado no sentido de executar/realizar.
b)O verbo é utilizado para indicar tempo.
c)O verbo é intransitivo.
d)O verbo é Transitivo indireto
e)Nenhuma das alternativas está correta.

23)Baseando-se no Decreto 7.508 de 28 de Junho de
o
2011 Art. 9 São Portas de Entrada às ações e aos
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os
serviços: Analise os itens abaixo:
I) de atenção primária;
II) de atenção de urgência e emergência;
III) de atenção psicossocial;
IV) especiais de acesso aberto;
V)de vigilância epidemiológica;
São verdadeiras:
a)Somente I, II, V.
b)Somente II, III, IV, V.
c)Somente III,V.
d)Somente I, III, IV, V.
e)Somente I, II, III, IV.

LEGISLAÇÃO DO SUS
21)De acordo com a Portaria nº 373, de 27 de fevereiro
de 2002 sobre a elaboração do Plano Diretor de
Regionalização,
institui o Plano Diretor de
Regionalização como:
a)sistemas funcionais e resolutivos de assistência à
saúde, por meio da organização dos territórios estaduais
em regiões/microrregiões e módulos assistenciais.
b)processo de regionalização que deverá contemplar uma
lógica de planejamento integrado, compreendendo as
noções de territorialidade, na identificação de prioridades
de intervenção e de conformação de sistemas funcionais
de saúde.
c)instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência em cada estado e no Distrito
Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades
de intervenção coerentes com as necessidades de saúde
da população e garantia de acesso dos cidadãos a todos
os níveis de atenção.
d)estabelecimento de mecanismos e fluxos de referência e
contra referência intermunicipais, objetivando garantir a
integralidade da assistência e o acesso da população aos

24) De acordo com o Decreto 7.508 de 28 de Junho de
2011;Complete o Art. 11. O acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços de saúde será
ordenado pela ......................
a) atenção primária e deve ser fundado na avaliação da
gravidade do risco individual e coletivo e no critério
cronológico, observadas as especificidades previstas para
pessoas com proteção especial, conforme legislação
vigente,
b) continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas
modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades
integrantes da rede de atenção da respectiva região.
c) atribuição que venha a ser pactuada pelas Comissões
Intergestores,
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d) iniciativa privada, de forma complementar ou não ao
SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde
regional, estadual e nacional.
e) identificação das necessidades de saúde e orientará o
planejamento
integrado
dos
entes
federativos,
contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.

27)De acordo com a Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro
de 2008, As ações de reabilitação devem ser
multiprofissionais e transdisciplinares, provendo o
desenvolvimento de responsabilidades compartilhadas no
qual, por meio do entrosamento constante entre os
diferentes profissionais, se formulem projetos terapêuticos
únicos que considerem a pessoa, suas necessidades e o
significado da deficiência no contexto familiar e social.
Assinale a alternativa CORRETA que condiz com uma
ação de reabilitação:
a) veicular informações que visem à prevenção, à
minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado.
b) supervisionar, de forma compartilhada e participativa,
as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade.
c) ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como
parceiras no tratamento e buscando constituir redes de
apoio e integração.
d) realizar ações para a prevenção de deficiências em
todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos.
e) desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto
à comunidade.

25)Com base na Portaria 2488 de 21 de outubro de
2011: Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF
foram criados com o objetivo de ampliar a
abrangência e o escopo das ações da atenção básica,
bem como sua resolubilidade.. Sobre os Núcleos de
Apoio à Saúde da Família - NASF é INCORRETO
afirmar:
a) Orientam-se pelos princípios da universalidade, da
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da
integralidade da atenção, da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social.
b) Fazem parte da atenção básica, mas não se
constituem como serviços com unidades físicas
independentes ou especiais, e não são de livre acesso
para atendimento individual ou coletivo (estes, quando
necessários, devem ser regulados pelas equipes de
atenção básica).
c) Devem buscar contribuir para a integralidade do
cuidado aos usuários do SUS principalmente por
intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento
da capacidade de análise e de intervenção sobre
problemas e necessidades de saúde, tanto em termos
clínicos quanto sanitários.
d) Devem utilizar as Academias da Saúde como espaços
que ampliam a capacidade de intervenção coletiva das
equipes de atenção básica para as ações de promoção de
saúde, buscando fortalecer o protagonismo de grupos
sociais em condições de vulnerabilidade na superação de
sua condição.
e) Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho
conjunto com as equipes e/ou Academia da saúde, atuar
de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus
serviços
(ex.:
CAPS,
CEREST,
Ambulatórios
Especializados etc.) além de outras redes como SUAS,
redes sociais e comunitárias.

28)Baseado na Lei 8.080, de 19/9/1990: Art. 15. A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes
atribuições: EXCETO:
a) definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;
b) administração dos recursos orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à saúde;
c) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de
saúde da população e das condições ambientais;
d)organização e coordenação do sistema de informação
de saúde;
e) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde;
29)Segundo a Lei 8.080, de 19/9/1990:Complete o Art.
19-O Os protocolos clínicos e as diretrizes
terapêuticas deverão......................
a) estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou
do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os
medicamentos e demais produtos apropriados, quando
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de
controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos
resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores
do SUS.
b) estabelecer os medicamentos ou produtos necessários
nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à
saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em
casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância
ou reação adversa relevante, provocadas pelo
medicamento, produto ou procedimento de primeira
escolha.
c) ser aqueles avaliados quanto à sua eficácia,
segurança, efetividade e custo-efetividade para as
diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à
saúde .
d) colaborar na fiscalização das agressões ao meio
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana
e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais
competentes, para controlá-las,
e) normatizar complementarmente as ações e serviços
públicos de saúde no seu âmbito de atuação.

26)Conforme a Portaria 2488 de 21 de outubro de
2011 :Analise as afirmativas abaixo sobre algumas
características do processo de trabalho das equipes
de Atenção Básica:
I- definição do território de atuação e de população sob
responsabilidade das UBS e das equipes.
II- -realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias
cadastradas nas equipes e, quando indicado ou
necessário, no domicílio.
III- desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e
os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares
e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o
aparecimento ou a persistência de doenças e danos
evitáveis.
IV- prover atenção integral, contínua e organizada à
população adscrita,
V- realizar ações de educação em saúde a população
adstrita, conforme planejamento da equipe.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, II, V.
b)Apenas I, III, IV.
c)Apenas I,III, IV, V.
d)Apenas I, II, IV, V.
e)Apenas II,III, IV.
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30)A 15ª Conferência Nacional de Saúde (15ª CNS) em
2015 com o tema “Saúde pública de qualidade para
cuidar bem das pessoas: direito do povo brasileiro”.
Uma temática que incorporou diferentes significados.
EXCETO:
a) Participação da sociedade na definição e no exercício
dos direitos de cidadania, também da cultura de
participação
que se
cria tanto nos espaços
institucionalizados quanto nas relações interpessoais.
b) Saúde pública como direito de cidadania, em
contraposição à mercantilização e privatização,
c) Saúde pública de qualidade, visando à superação das
desigualdades, entre diferentes populações e regiões, à
organização e à humanização nos serviços de saúde de
modo a atender as necessidades dos usuários e ampliar o
acesso.
d) Cuidar bem das pessoas mediante a realização e a
valorização do trabalho multiprofissional e interdisciplinar,
a transformação das práticas de saúde, bem como a
superação de iniquidades que afetam de forma
diferenciada a população brasileira, a exemplo do racismo,
sexismo e intolerância às diversidades.
e) A saúde como direito fundamental do povo brasileiro,
pilar estruturante da cidadania e do desenvolvimento da
nação.

sala de administração e gerência; e sala de atividades
coletivas para os profissionais da atenção básica.
d) Cadastro atualizado dos profissionais que compõem a
equipe de atenção básica no sistema de cadastro nacional
vigente, de acordo com as normas vigorantes e com as
cargas horárias de trabalho informadas e exigidas para
cada modalidade.
e) Garantia pela gestão municipal, de acesso ao apoio
diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo
da população.
33)Conforme a Política Nacional de Atenção Básica:
Nas seguintes modalidades de inserção dos
profissionais médicos generalistas ou especialistas
em Saúde da Família ou médicos de Família e
Comunidade nas equipes de Saúde da Família, terão
as respectivas equivalências de incentivo federal:
EXCETO:
a) Dois médicos integrados a uma única equipe em uma
mesma UBS, cumprindo individualmente carga horária
semanal de 30 horas – equivalente a um médico com
jornada de 40 horas semanais –, com repasse integral do
incentivo financeiro referente a uma equipe de Saúde da
Família;
b) Três médicos integrados a uma equipe em uma mesma
UBS, cumprindo individualmente carga horária semanal de
30 horas – equivalente a dois médicos com jornada de 40
horas, de duas equipes, com repasse integral do incentivo
financeiro referente a duas equipes de Saúde da Família;
c) Quatro médicos integrados a uma equipe em uma
mesma UBS, com carga horária semanal de 30 horas
equivalente a três médicos com jornada de 40 horas
semanais, de três equipes , com repasse integral do
incentivo financeiro referente a três equipes de Saúde da
Família;
d) Dois médicos integrados a uma equipe, cumprindo
individualmente jornada de 20 horas semanais, e demais
profissionais com jornada de 40 horas semanais, com
repasse mensal equivalente a 85% do incentivo financeiro
referente a uma equipe de Saúde da Família;
e) Um médico cumprindo jornada de 20 horas semanais e
demais profissionais com jornada de 30 horas semanais,
com repasse mensal equivalente a 80% do incentivo
financeiro referente a uma equipe de Saúde da Família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31)De acordo com a Política Nacional de Atenção
Básica analise as afirmativas abaixo referente as
atribuições específicas do médico:
I)Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua
responsabilidade;
II)Encaminhar, quando necessário, usuários a outros
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo
sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico deles;
III)Contribuir, participar e realizar atividades de educação
permanente;
IV)Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de
atenção, a necessidade de internação hospitalar ou
domiciliar,
mantendo
a
responsabilização
pelo
acompanhamento do usuário;
V)Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis;
São verdadeiras:
a)Apenas I, II, III, V.
b)Apenas II, IV, V.
c)Apenas I, II, IV.
d)Apenas II , III.
e)Apenas I, V.

34) A epilepsia é uma doença cerebral crônica
causada por diversas etiologias e caracterizada pela
recorrência de crises epilépticas não-provocadas.
Sobre as
epilepsias generalizadas assinale a
alternativa CORRETA:
a) As crises epilépticas iniciam de forma localizada numa
área específica do cérebro e as manifestações clínicas
destas crises dependem do local de início e da velocidade
de propagação da descarga epileptogênica.
b) Manifestam-se por crises epilépticas cujo início envolve
ambos os hemisférios simultaneamente, e são em geral,
geneticamente determinadas.
c) As crises epilépticas caracterizam-se por sintomas
motores ou sensoriais faciais unilaterais, manifestações
orofaríngeas, paralisia da fala e hipersalivação.
d) É uma epilepsia geneticamente determinada, com
evidências de ligação com o cromossoma 15q14.
e) Ela é caracterizada por um tipo específico de crise
epiléptica, denominada "espasmos epilépticos", e
anormalidades EEG grosseiras.

32) A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização
da atenção básica no País, de acordo com os
preceitos do Sistema Único de Saúde, sobre as
especificidades da Equipe de Saúde da Família é
CORRETO afirmar:
a)Cadastramento de cada profissional de saúde em
apenas uma ESF, exceção feita somente ao profissional
médico, que poderá atuar em, no máximo, duas ESF e
com carga horária total de 40 horas semanais.
b)Participação do processo de territorialização e
mapeamento da área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e
vulnerabilidades.
c)Consultório
médico/enfermagem;
consultório
odontológico e consultório com
sanitário; sala
multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea;
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35) A capacidade de manter constante a temperatura
corporal quando a temperatura ambiental varia é
limitada no recém-nascido. São quatro as possíveis
maneiras de perda de calor pelo recém-nascido:
Relacione as colunas abaixo sobre essas maneiras:
(I)Evaporação:
(II)Radiação:
(III)Convecção:
(IV)Condução:
( ) Trata-se da perda de calor do RN para objetos ou
superfícies mais frias que não estão em contato com ele.
( ) Forma pela qual ocorre perda de calor da pele do RN
para o ar ao seu redor.
( ) Trata-se da perda de calor do RN para a superfície fria
em contato com ele.
( ) Corresponde à perda insensível de água pela pele.
Assinale a alternativa que representa a sequência
CORRETA:
a)II, I, IV, III.
b)III, I, II, IV.
c)IV, II,III, I.
d)II, III, IV, I.
e)I,IV, III, II.

c) As manifestações de ansiedade oscilam ao longo do
tempo, mas não ocorrem na forma de ataques, nem se
relacionam com situações determinadas. Estão presentes
na maioria dos dias e por longos períodos, de muitos
meses ou anos. O sintoma principal é a expectativa
apreensiva ou preocupação exagerada.
d) Os sintomas de ansiedade ocorrem em situações nas
quais a pessoa é observada pelos outros. Situações
típicas compreendem: escrever, assinar, comer e fazer
uma apresentação na presença dos outros.
e) São pensamentos, imagens e impulsos que ocorrem de
modo repetitivo, intrusivo, usualmente associados com
ansiedade, que a pessoa não consegue controlar, apesar
de reconhecer seu caráter anormal.
38) A depressão é uma doença caracterizada por
mudanças no comportamento, no ânimo e,
principalmente, nos estados de humor em variados
níveis dos indivíduos portadores. Assinale alternativa
INCORRETA referente a alguns tipos de depressão:
a) Distimia: É considerado como uma depressão crônica,
muitas vezes de intensidade leve, que dura por muito
tempo. Geralmente tem início no começo da vida adulta e
normalmente persistem por vários anos. Os sintomas mais
comuns deste tipo de depressão são dificuldades de tomar
decisões, diminuição da autoestima, mau humor crônico,
fadigabilidade aumentada, irritabilidade e sentimento de
desesperança, dificuldade de se concentrar e tomar
decisões.
b) Estupor Depressivo: É um tipo de depressão que
acontece em episódios depressivos de intensidade leve e
grave, em transtorno unipolar e/ou bipolar. Os sintomas
são: aumento do apetite e/ou ganho de peso, reatividade
do humor aumentado (quando existem resoluções
positivas ele melhora caso contrário o indivíduo piora
muito rápido), fobias, sensibilidade exacerbada quando se
trata de indicativos da rejeição e hipersonia.
c) Psicótica: É uma depressão grave, além dos sintomas
depressivos existem sintomas psicóticos, como delírio de
ruína ou culpa, delírio hipocondríaco ou de negação de
órgãos e alucinações.
d) Melancólica: É um tipo de depressão prevalecem os
sintomas
endógenos,
independentes
de
fatores
psicológicos. São eles lentificação psicomotora, demora
em responder as perguntas, anedonia, ou seja,
incapacidade de sentir prazer, alterações da diminuição de
latência do sono REM e principalmente insônia terminal,
perda do apetite, entre outros.
e) Secundária ou Orgânica: É considerada uma síndrome
depressiva muitas vezes associada a uma doença ou um
quadro clínico somático, sendo ele sistêmico e
principalmente cerebral.

36) Os reflexos primitivos característicos do recémnascido devem ser avaliados, pois podem trazer
informações importantes sobre seu estado de saúde.
São diversos os reflexos primitivos encontrados no
RN. Analise as afirmativas abaixo referentes a alguns
deles e marque V (verdadeiro) e F(falso) .
( ) A sucção reflexa manifesta-se quando os lábios da
criança são tocados por algum objeto, desencadeando-se
movimentos de sucção dos lábios e da língua.
( ) O reflexo de Moro ou de procura manifesta-se quando
é tocada a bochecha perto da boca, fazendo com que a
criança desloque a face e a boca para o lado do estímulo.
( ) Apreensão palmoplantar se obtém com leve pressão
do dedo do examinador na palma das mãos da criança e
abaixo dos dedos do pé.
( ) O reflexo da voracidade é desencadeado por algum
estímulo brusco como bater palmas, estirar bruscamente o
lençol onde a criança está deitada ou soltar os braços
semi esticados quando se faz a avaliação da preensão
palmar.
( ) O reflexo de fuga à asfixia é avaliado colocando-se a
criança em decúbito ventral no leito, com a face voltada
para o colchão.
Assinale a alternativa que condiz com a sequência
CORRETA:
a)V, F, V, F, V.
b)V, V, F, V, F.
c)F, V, V, F. V.
d)F, V, F, F, V.
e) V, V, F, F, V.

39) Anemia um distúrbio resultante da redução da
quantidade normal das células vermelhas do sangue
(hemácias) e da concentração de hemoglobina. Sobre
Anemia ferropriva é CORRETO afirmar:
a) É uma anemia hemolítica grave, resultante de um
defeito na molécula de hemoglobina que assume uma
forma de foice.
b) Pode resultar de certas infecções ou ser causada por
drogas, substâncias químicas ou radiação.
c) É uma condição na qual o conteúdo de ferro orgânico
encontra-se inferior ao nível normal, pois o ferro é
necessário para a síntese de hemoglobina, sendo o tipo
mais comum de anemia em todos os grupos etários.

37)Os transtornos de ansiedade são doenças
relacionadas ao funcionamento do corpo e às
experiências de vida. Assinale a alternativa CORRETA
sobre transtorno de ansiedade generalizada:
a) Um conjunto de manifestações de ansiedade com início
súbito, rico em sintomas físicos e com duração limitada no
tempo, em torno de 10 minutos. Os sintomas típicos são:
sensação de sufocação, de morte iminente, taquicardia,
tonteiras, sudorese, tremores, sensação de perda do
controle e alterações gastrointestinais.
b) Caracterizado essencialmente por ideias obsessivas ou
por comportamentos compulsivos recorrentes.
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d) São distúrbios malignos dos tecidos formadores do
sangue, caracterizados por uma proliferação nãocontrolada de leucócitos na medula óssea, substituindo os
elementos medulares normais.
e) É um distúrbio do mecanismo de coagulação do
sangue, que pode resultar em incontroláveis hemorragias.

b)Ocorre na incapacidade de o coração bombear um
volume de sangue suficiente para atender às
necessidades metabólicas dos tecidos.
c)Pode ocorrer devido a uma infecção sistêmica.
d)É uma reação de hipersensibilidade sistêmica, que
ocorre quando um indivíduo é exposto a uma substância à
qual é extremamente alérgico.
e)É o choque que decorre da redução do tônus vasomotor
normal por distúrbio da função nervosa.

40) Algumas doenças são causadas por agentes
infeciosos como algumas bactérias e fungos que
afetam o coração e o seu revestimento. Analise as
afirmativas referentes a endocardite:
I)Inflamação das estruturas internas do coração causadas
por agentes infeciosos.
II) Afeta principalmente as válvulas cardíacas e forma-se
normalmente quando uma bactéria a circular na corrente
sanguínea se aloja em uma das válvulas, multiplicando-se
e formando a vegetação valvar.
III) Inflamação do miocárdio que pode surgir como
consequência de uma infeção de alguns vírus e
determinados parasitas.
IV)A endocardite pode também aparecer como
consequência de várias doenças autoimunes, como o
lúpus e a artrite reumatoide
V)As endocardites podem ser causadas pela família das
bactérias Streptococcus e Enterococos e Staphylococcus.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Somente I, II, V.
b)Somente II,III,V.
c)Somente I, III. IV. V.
d)Somente II, III, IV, V.
e)Somente II, IV.

44) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma
doença que representa um dos maiores problemas em
saúde pública no Brasil e no mundo. São
consideradas pseudocrises hipertensivas quando:
a) Ocorre quando existe risco de desenvolvimento de
alguma complicação clínica associada ao aumento
abrupto dos níveis pressóricos.
b) Ocorre progressiva lesão aguda de órgãos-alvo e risco
iminente de morte, que necessitam de redução imediata
da PA.
c) Há elevação importante da pressão arterial, em geral
pressão arterial diastólica > 120mmHg, com condição
clínica estável, sem comprometimento de órgãos-alvo,
porém são situações em que existe risco potencial de
lesão aguda de órgão-alvo.
d) Ocorre quando, apesar de se presenciar elevações
significativas da PA, associadas a sintomas relatados pelo
paciente, não se pode estabelecer relação causal entre a
hipertensão e a manifestação do desconforto.
e) Ocorre quando há apenas alteração dos níveis
pressóricos sem queixas dos pacientes.

41)São consideradas
medidas quantitativas de
avaliação de um sistema de vigilância epidemiológica:
a)Simplicidade,
especificidade,
flexibilidade
e
aceitabilidade.
b)Utilidade,
sensibilidade,
especificidade,
representatividade e oportunidade.
c) Desenvolvimento científico e tecnológico, identificação e
oportunidade.
d) Informes epidemiológicos, capacidade, credibilidade e
eficiência.
e)Capacidade,
responsabilidade,
efetividade,
probabilidade.

45)A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é
uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível
e tratável, caracterizada por limitação do fluxo aéreo
pulmonar, parcialmente reversível e geralmente
progressiva.. Assinale V(verdadeiro) e F(falso) sobre
DPOC:
( ) A bronquite crônica é uma manifestação da DPOC e
é definida clinicamente pela presença de tosse e
expectoração na maioria dos dias por no mínimo três
meses/ano durante dois anos consecutivos.
( ) O enfisema pulmonar é uma manifestação da DPOC
e´ definida anatomicamente como diminuição dos espaços
aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das
paredes alveolares.
( )A asma é uma manifestação da DPOC é uma doença
inflamatória
crônica
caracterizada
por
hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação
variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou
com tratamento.
( )O tabagismo é responsável por 80 a 90% das causas
determináveis da DPOC.
( )São sintomas da DPOC falta de ar, tosse crônica,
expectoração regular, bronquites frequentes no inverno,
sibilância.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a)V, F, F, V, V.
b)V, F, V, F ,V.
c)F, V, F, V, F.
d)V, V,F, V, V.
e)F, V, V, F, V.
46) A insuficiência adrenal primária (doença de
Addison) corresponde à insuficiência do córtex da
glândula adrenal em produzir os hormônios cortisol
(um
glicocorticoide)
e
aldosterona
(um

42) A tuberculose é uma doença grave, porém curável,
em praticamente 100% dos casos novos, desde que os
princípios da quimioterapia sejam seguidos. O
tratamento da tuberculose deve ser feito em regime
ambulatorial, supervisionado, no serviço de saúde
mais próximo, na residência ou no trabalho do doente.
Sendo assim
as drogas usadas, nos esquemas
padronizados, são as seguintes: EXCETO:
a) Isoniazida – H;
b) Anfotericina – B
c)Rifampicina – R;
d)Pirazinamida – Z;
e) Etambutol – E.
43) O choque é um complexo grupo de síndromes
cardiovasculares agudas que não possui, uma
definição única que compreenda todas as suas
diversas causas e origens. Há vários tipos de choque:
Sobre Choque Hipovolêmico é CORRETO afirmar:
a)É o choque que ocorre devido à redução do volume
intravascular por causa da perda de sangue, de plasma ou
de água perdida em diarreia e vômito.
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mineralocorticoide). Sobre a insuficiência adrenal
primária é INCORRETO afirmar:
a) O tratamento de pacientes com insuficiência adrenal
primária tem por objetivo suprir a deficiência de
glicocorticoides e mineralocorticoides.
b) O tratamento com glicocorticoide deve ser feito com a
maior dose possível para manter o controle de sintomas.
c) A apresentação clínica da insuficiência adrenal aguda
resulta principalmente do déficit mineralocorticoide, sendo
dominada pela hipotensão ou pelo choque hipotensivo.
d) As manifestações clínicas na forma aguda
caracterizam-se por hipoglicemia, respiração fraca e curta,
febre, taquicardia, náusea, vômitos, cefaleia, dor
abdominal
inespecífica,
diarreia,
desidratação,
hipovolemia, obnubilação (ofuscação da vista) e
sonolência.
e) No tratamento crônico, a preferência é pelo uso de
prednisona ou prednisolona, glicocorticoides com pequeno
efeito mineralocorticoide e menor incidência de miopatia
do que os glicocorticoides fluorados.

e) Sedentarismo, Obesidade, Aumento da homocisteína
plasmática.
50) O climatério é definido pela Organização Mundial
da Saúde como uma fase biológica da vida e não um
processo patológico, que compreende a transição
entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da
vida da mulher, no climatério a possibilidade de
ocorrência de gestação é menor,
sendo assim
alternativas reprodutivas no climatério melhoraram a
qualidade do ovócito das mulheres, através
de
algumas técnicas. Relacione as colunas sobre essas
técnicas:
(I)Transferência de Citoplasma:
(II) Ovodoação:
(III)Criopreservação de ovócitos e tecido ovariano:
( ) Consiste na utilização de ovócitos de uma doadora
jovem para fertilização pelos espermatozoides do parceiro
da receptora, quando esta é infértil.
( ) Propõe injeção de citoplasma de ovócitos jovens (de
doadoras férteis) em ovócitos de pacientes inférteis, sendo
melhor o resultado em mulheres de comprovada baixa
fecundidade.
( ) É uma técnica desenvolvida para manter a função
reprodutiva das mulheres que necessitam fazer
quimioterapia, radioterapia, cirurgia pélvica radical ou
mesmo preservar a fertilidade permitindo assim que as
mulheres submetidas a tratamento oncológico ou que
desejem postergar a concepção, possam dispor de seus
ovócitos, sem prejuízo à qualidade.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a)III- I- II.
b)II-I- III.
c)I- III- II.
d)III-II-I.
e)II- III- I.

47) O Hipotireoidismo é definido como um estado
clínico resultante de quantidade insuficiente de
hormônios circulantes da glândula tireoide para suprir
uma função orgânica normal. O TSH é o exame
indicado para o diagnóstico de hipotireoidismo, o
método utilizado atualmente para dosar TSH é o:
a) imunométrico não globulina
b) imunométrico isotópico
c) imunométrico globulina
d) imunométrico não isotópico
e) imunométrico da hipófise
48) A artrite reumatoide juvenil (ARJ) é o nome dado à
doença articular inflamatória que se inicia antes dos
16 anos de idade com duração de pelo menos 6
semanas. Há três tipos de ARJ:
a) de início sistêmico , de início poliarticular e de início
pauciarticular.
b) fator reumatoide negativo , fator reumatoide positivo e
artrite sistêmica.
c) oligoartrite, poliartrite com FR negativo e poliartrite
com FR positivo,
d) artrite psoriásica, artrite relacionada a entesite e artrite
reumatoide.
e)artrite poliarticular, entesite reumatoide e poliartrite
sistêmica.
49) Acidente Vascular Cerebral – AVC refere-se ao
desenvolvimento rápido de sinais clínicos de
distúrbios focais e ou globais da função cerebral, com
sintomas de duração igual ou superior a 24 horas, de
origem vascular, provocando alterações nos planos
cognitivo e sensório- -motor, de acordo com a área e a
extensão da lesão. Os principais fatores de risco para
o AVC destacam-se em três grupos risco. Assinale a
alternativa CORRETA que condiz com o grupo de risco
potencial:
a) Idosos , Sexo masculino , Baixo peso ao nascimento.
b)História familiar de ocorrência de AVC , História
pregressa de AIT , Condições genéticas como anemia
falciforme,
c)Hipertensão arterial sistêmica ,Tabagismo , Diabetes
Mellitus.
d)Dislipidemia ,Fibrilação atrial , Outras doenças
cardiovasculares,
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