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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 

 
 
 

Órgão Executor: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 50 (cinqüenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Legislação da Saúde 
21 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 

ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas 
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, 
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do 
Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto de João Ubaldo Ribeiro para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Em defesa do padrão nacional 
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Não entendo nada de mulher, claro. Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 
exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 

Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de 
moças que, na busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem. Ninguém gosta de 
saber desses acontecimentos tristes, motivados pela ânsia de identificação com o modelo hegemônico ou, mais patético ainda, 
pelo afã de ter sucesso numa carreira equivocadamente julgada fácil, mas dificílima e penosíssima, onde um número enorme 
de jovens se perde todos os anos. Mas, claro, só aparecem as lindas e bem sucedidas, cuja vida para seus admiradores é um 
mar de rosas de festas e glamour. 

E que padrão de beleza é esse, será mesmo, digamos, “natural”, será de fato o preferido por homens e mulheres que 
não estão comprometidos com o conhecido “Barbie look”? Quanto às mulheres, massacradas sem clemência por gostosas 
irretocáveis (na verdade retocadas pelo Photoshop), que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha escondida, uma 
celulitezinha e ostentam dotes de uma perfeição na verdade fictícia, não posso falar muito. Mas quanto aos homens posso, 
porque ouço a opinião de muitos deles e não só saudosistas do modelo violão (em inglês “hour-glass look”, aparência de 
ampulheta), mas jovens também. 

Em primeiro lugar, devo afirmar enfaticamente, não por demagogia ou qualquer interesse subalterno, mas em função 
de uma permanente pesquisa sociológica informal, existe vasto e devotado mercado para as gordinhas e até para as mais 
gordinhas do que as gordinhas.  

Mulher tem que ter cintura, violão ou ampulheta não interessa, mas é vital a formosa concavidade entre as costelas e 
as ancas. Creio mesmo que, consultada a opinião pública, tanto de homens como de mulheres, mesmo as descinturadas por 
uma malhação perversa, a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e 
até constituinte do doce mistério das mulheres. E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. Está bem, 
violoncelo, mas com a cintura no lugar. E sei que as descinturadas, conscientemente ou não, também sabem disso, porque 
noto, entre as muito fotografadas, que elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado, fingindo ainda ter a 
cintura insensatamente perdida.   

Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica de que o padrão esquelético ou Barbie 
nunca esteve com nada, não deverá estar com nada no futuro e só está com alguma coisa no presente devido a interesses de 
mercado circunstanciais. Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra Sinhg, da Universidade do Texas, 
chefiando uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais, onde eles refletiam as preferências 
estéticas de suas épocas, chegou à conclusão de que a cintura, notadamente a cintura fina, sempre foi elogiadíssima nas 
mulheres e tida como um elemento básico de sua beleza. E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da 
espécie, mas relacionado com a saúde. As que têm cintura - a-ha! - têm mais saúde. Isto sem dúvida abre horizontes quiçá 
radiosos para muitos de nós, homens ou mulheres, hoje escravizados pelo pensamento único imposto por estetas de meia-
tigela.  

Espero que o país se una em torno do restabelecimento do legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, 
pioneira natural solertemente desviada por uma falsa modernidade colonizada, reassuma sua estatuesca e inimitável 
majestade de Vênus tropical, das cheinhas às magrinhas, todas com cintura e bunda, o Criador seja louvado.  
 
 

(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 
 
 

QUESTÃO 01 
 

Em relação ao gênero, pode-se afirmar que o texto é  
A) ensaio de divulgação científica. 
B) artigo de opinião sobre tema da contemporaneidade. 
C) relato de experimento. 
D) editorial que apresenta bibliografia comentada. 
E) crônica de cunho intimista. 
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QUESTÃO 02 
 

Que intencionalidade estrutura o texto? 
A) Contrapor os ideais de beleza de homens e mulheres. 
B) Corroborar as opiniões correntes na indústria da moda sobre elegância e beleza. 
C) Fazer um elogio às mulheres que buscam vencer no mercado de trabalho. 
D) Criticar regimes feitos sem acompanhamento médico, o que leva à anorexia. 
E) Questionar os padrões de beleza feminina, a partir de discussões recentes sobre distúrbios alimentares. 
 
 
QUESTÃO 03 
 

A argumentação de João Ubaldo caracteriza-se também por 
A) apresentar falas diretas de pessoas ligadas à moda. 
B) distanciar-se do seu leitor, tratando-o por senhor. 
C) uso de perguntas que quebram a seqüencialidade, introduzindo novo assunto. 
D) descompromisso em persuadir o leitor, com uma linguagem predominantemente objetiva,  denotativa.  
E) antecipação de contra argumento. 
 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A ocorrência de neologismos como violonófilos e cinturistas garante expressividade ao texto. 
(      ) O uso de interjeições como a-ha e claro caracteriza o registro formal adotado para o texto. 
(      ) A parodização de discurso solene causa efeito de humor: Espero que o país se una em torno do restabelecimento do 

legítimo padrão nacional e que a mulher brasileira, pioneira natural solertemente desviada por uma modernidade colonizada, 
reassuma sua estatuesca e inimitável majestade... 

(      ) A opção pelo diminutivo tem objetivo irônico, depreciador em: ...que não têm uma manchinha na pele, uma estriazinha 
escondida, uma celulitezinha. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, F, V, F 
D) V,V, V, V 
E) F, F, V, V 
 
 
QUESTÃO 05 
 

Em relação à coesão textual, marque a afirmativa correta. 
A) Em Aliás, ninguém entende, o conector introduz oposição em relação à frase anterior (linha 1). 
B) A expressão a formosa concavidade entre as costelas e as ancas tem como referente o termo ampulheta (linha 18). 
C) Em Agora, para alegria dos violonófilos e cinturistas, chega evidência científica, o termo agora introduz idéia alternativa, sem 

expressar temporalidade (linha 25). 
D) A repetição de quanto estabelece coordenação entre duas orações seqüentes (linhas 10 e 12). 
E) O conector não só ....mas também relaciona idéias contrastantes, de adversidade (linha 13). 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Assinale o trecho do texto em que o adjetivo permanece no grau normal, sem assumir a forma superlativa. 
A) notícias, cada vez mais freqüentes 
B) as mais gordinhas do que as gordinhas 
C) carreira dificílima, penosíssima 
D) número enorme de jovens 
E) terreno tão resvaladiço 
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QUESTÃO 07 
 

Assinale o trecho em que há exemplo de conotação. 
A) reassuma sua estatuesca e inimitável majestade de Vênus tropical 
B) uma equipe que analisou centena de milhares de textos literários ocidentais 
C) Ninguém gosta de saber desses acontecimentos tristes 
D) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura 
E) elas procuram sempre posar curvando os quadris para um lado 
 
 
QUESTÃO 08 
 

Assinale a alternativa em que a vírgula separa aposto, tal como em: Diz aqui numa revista científica que o doutor indiano Devendra 
Sinhg, da Universidade do Texas, chefiando... 
A) a maioria concordaria em que mulher tem que ter cintura, faz parte da figura feminina, é clássico, e até constituinte do doce 

mistério das mulheres.  
B) Isto sem dúvida abre horizontes quiçá radiosos para muitos de nós, homens e mulheres, hoje escravizados pelo pensamento 

único imposto por estetas de meia-tigela. 
C) Sou provocado a aventurar-me em terreno tão resvaladiço por causa das notícias, cada vez mais freqüentes, de moças que, na 

busca de atingir o padrão de beleza vigente, caem vítimas de anorexia nervosa e morrem.  
D) E há muitas gordinhas, sim senhor, mantidas no modelo violão. 
E) E, mais ainda, não se trataria de algo arbitrário na evolução da espécie, mas relacionado com a saúde. 
 
 
QUESTÃO 09 
 

Sobre estruturas morfossintáticas do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.   
A) São intransitivos todos os verbos do período: Aliás, ninguém entende, nem mesmo Freud, que, num momento de aparente 

exasperação, perguntou o que as mulheres querem e morreu sem saber. 
B) A oração o Criador seja louvado! equivale a Louve-se o Criador!, com verbo no  imperativo,  expressando ordem ou convite. 
C) Em só aparecem as lindas e bem sucedidas, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito posposto.  
D) O termo conclusão funciona como adjunto adverbial em: chegou  à conclusão de que a cintura... sempre foi elogiadíssima 
E) Gostosas irretocáveis funciona como  agente da passiva em: mulheres, massacradas sem clemência por gostosas irretocáveis. 
 
 
QUESTÃO 10 
 

Assinale a alternativa em que mesmo possui sentido semelhante ao que revela no trecho: mesmo as descinturadas por uma 
malhação perversa (linhas 19 e 20).  
A) Sinto o mesmo que você.  
B) Mesmo que seja convidado, não irei. 
C) Qualquer um pode se candidatar, mesmo eu ou você. 
D) E que padrão de beleza é esse, será mesmo “natural”? 
E) Seria bom que todas as escolas tivessem o mesmo nível de qualidade.  
 
 

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE 
 
QUESTÃO 11 
 

A Constituição Federal brasileira de 1988 define como diretrizes da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) 
A) universalidade de acesso, integralidade de assistência e igualdade de assistência à saúde. 
B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. 
C) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. 
D) participação da comunidade e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde e descentralização. 
E) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da 

comunidade e vigilância epidemiológica. 
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QUESTÃO 12 
 

A coluna da esquerda apresenta as principais legislações da saúde e a da direita, as matérias tratadas pelas mesmas. Numere a 
coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a transferência 
intergovernamental de recursos financeiros na área de saúde. 

(      ) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executadas, isoladas ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado. 

1 - Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 
 

2 - Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
 

3 - Constituição Federal brasileira de 1988 

(      ) Determina que a saúde é livre à iniciativa privada. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) 2, 3, 1 
B) 1, 2, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 2, 1, 3 
E) 3, 2, 1 
 
QUESTÃO 13 
 

Segundo a legislação brasileira, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre as condições dessa 
participação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
(      ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com exceção das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativos. 
(      ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos 

casos previstos em lei. 
(      ) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins 

de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
a comercialização autorizada pelo gestor municipal. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V, V 
B) F, F, V, V 
C) V, F, V, F 
D) V, V, F, F 
E) F, F, V, F 
 
QUESTÃO 14 
 

NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o artigo 6.º, da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, a execução de ações de 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Saúde do Trabalhador. 
C) Assistência Terapêutica.  
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde Indígena. 
 
QUESTÃO 15 
 

NÃO é critério utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o repasse de valores aos Estados, Distrito Federal e Municípios: 
A) Desempenho técnico, econômico e financeiro dos últimos 5 anos 
B) Perfil demográfico 
C) Perfil epidemiológico 
D) Características qualitativas e quantitativas da rede de saúde 
E) Previsão do plano qüinqüenal de investimento da rede 
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QUESTÃO 16 
 

A coluna da esquerda apresenta algumas ações específicas em saúde e a da direita, o entendimento dessas ações, segundo a 
legislação da saúde. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. 

(      ) 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. 

1 - Vigilância Sanitária 
 

2 - Vigilância Epidemiológica 
 

3 - Saúde do Trabalhador 

(      ) Conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) 1, 2, 3 
B) 2, 1, 3 
C) 3, 1, 2 
D) 1, 3, 2 
E) 2, 3, 1 
 
 
QUESTÃO 17 
 

Em relação à organização, à direção e à gestão das ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de 
Cuiabá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O SUS se organiza em Distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

(      ) A direção do SUS é única, sendo exercida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
(      ) Cuiabá participa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, que desenvolve, em conjunto, exclusivamente ações e 

serviços de saúde. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, V, V 
B) F, V, F 
C) V, V, F 
D) V, F, F 
E) F, F, F 
 
 
QUESTÃO 18 
 

Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS) que deve existir em cada esfera do governo 
– federal, estadual e municipal. Sobre os Conselhos de Saúde, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e 
usuários. 

(      ) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. 
(      ) O chefe do poder executivo, em cada instância, homologa as decisões dos Conselhos de Saúde. 
(      ) Os Conselhos de Saúde devem se reunir de 4 em 4 anos, com a representação dos vários segmentos. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, V 
B) V, F, V, F 
C) V, V, V, F 
D) V, V, F, F 
E) F, V, V, V 
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QUESTÃO 19 
 

Sobre a política de Recursos Humanos na área da saúde, definida pela legislação atual, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Um dos seus objetivos é a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A política de recursos humanos na área de saúde deverá ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo. 
C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) só poderão ser exercidos 

em regime de tempo integral. 
D) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, 

mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com  o sistema educacional. 
E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um 

estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
QUESTÃO 20 
 

Sobre as competências da Direção Nacional, da Direção Estadual, do Distrito Federal e da Direção Municipal do Sistema Único de 
Saúde (SUS), analise as afirmativas. 
 

I  - À Direção Nacional compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados. 
II  - Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios. 

III  - À Direção Estadual compete acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade 
federada. 

IV  - À Direção Municipal compete formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 

Em relação aos sinais clínicos da dengue, considere: 
 

I  - Dor abdominal intensa 
II  - Hipotensão postural 

III  - Redução repentina do hematócrito 
IV  - Oligúria 

 

São sinais de agravamento para a dengue hemorrágica 
A) II e III, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 22 
 

Sobre os parâmetros de avaliação dos testes diagnósticos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
 

(      ) Define-se sensibilidade como a proporção de indivíduos que apresentam resultados verdadeiros positivos ou verdadeiros 
negativos para uma doença. 

(      ) Define-se especificidade como a proporção de pessoas com a doença que têm um teste positivo. 
(      ) Sensibilidade e especificidade não são os principais parâmetros de um teste diagnóstico que devem ser utilizados pelo 

médico para a tomada de decisão clínica. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V 
B) F, F, F 
C) F, V, V 
D) V, F, F 
E) V, V, F 
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QUESTÃO 23 
 

Sobre as Revisões Sistemáticas para a informação em saúde, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A metanálise é a combinação dos resultados de estudos (ou de pacientes desses estudos), desde que sejam 
suficientemente semelhantes. 

(      ) É suficiente o acesso a artigos em inglês para desenvolver uma Revisão Sistemática, considerando que os melhores artigos 
são apresentados nessa língua. 

(      ) São especialmente úteis para tratar de uma única questão focada, como a hipótese de os inibidores da enzima conversora 
de angiotensina reduzirem a taxa de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, V 
B) V, F, F 
C) F, V, V 
D) F, V, F 
E) F, F, F 
 
 

QUESTÃO 24 
 

A Secretaria de Saúde de determinado município necessita identificar os medicamentos essenciais para ficarem disponíveis nos 
postos de saúde. Em relação às fontes de informações sobre essa questão, marque V para as confiáveis e F para as não confiáveis. 
 

(      ) As diretrizes clínicas elaboradas por uma conceituada sociedade médica. 
(      ) O artigo de revisão de pesquisas mais recentes sobre essa questão. 
(      ) A metanálise de uma revisão sistemática publicada na biblioteca Cochrane. 
  

Marque a seqüência correta. 
A) V, F, F 
B) V, V, V 
C) V, F, V 
D) F, F, V 
E) F, V, F 
 
 

QUESTÃO 25 
 

Mulher, diabética, usuária de insulina NPH antes do café da manhã e às 23h, apresenta, há uma semana, episódios de sudorese de 
madrugada, cefaléia e palpitação. Sobre esse caso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Trata-se de episódios de hiperglicemia; recomenda-se ajustar as doses de insulina. 
(      ) Trata-se de episódios de hipoglicemia; recomenda-se reduzir a dose noturna de insulina. 
(      ) Trata-se de efeito Somogyi; recomenda-se prescrever um lanche antes de dormir, como um copo de leite. 
  

Marque a seqüência correta. 
A) F, V, V 
B) F, F, F 
C) V, F, V 
D) V, V, F 
E) F, V, F 
 
 

QUESTÃO 26 
 

Em relação aos exames solicitados no pré-natal de baixo risco, assinale a afirmativa correta. 
A) O melhor momento para realizar o rastreamento do diabete gestacional com o teste de sobrecarga com 75 g de glicose é entre 8 

e 12 semanas de gestação. 
B) Buscando reduzir a transmissão materno-infantil do HIV durante o parto, o anti-HIV deve ser solicitado apenas no 3.° trimestre. 
C) Em caso de a mãe ser Rh negativo e o pai Rh positivo, deve-se solicitar o teste de Coombs direto mensalmente até o fim da 

gestação. 
D) As gestantes com bacteriúria no exame comum de urina devem ser tratadas unicamente se apresentarem sintomas urinários. 
E) Um exame de HBsAg positivo na mãe indica o uso profilático de imunoglobulina e vacina específica para o bebê logo após o 

nascimento. 
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QUESTÃO 27 
 

Na avaliação inicial de um paciente com diagnóstico de hipertensão arterial, o médico deve pesquisar fatores de risco cardiovascular 
associados, fatores de risco para hipertensão arterial, evidência que sugira hipertensão arterial secundária e evidência de lesão em 
órgão-alvo. A coluna da esquerda apresenta tais fatores e evidências e a da direita, sinais clínicos associados a eles. Numere a 
coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 
 

1 - Fator de risco cardiovascular associado (      ) Apnéia do sono 
2 - Fator de risco para hipertensão arterial (      ) Sopro abdominal 
3 - Achado sugestivo de hipertensão arterial secundária (      ) Retinopatia 
4 - Evidência de lesão em órgão-alvo (      ) Diabete melito 
 (      ) Alcoolismo 
 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) 1, 2, 4, 3, 1 
B) 2, 3, 4, 1, 2 
C) 2, 4, 3, 1, 3 
D) 1, 3, 4, 2, 1 
E) 2, 4, 3, 1, 2 
 
 
 
QUESTÃO 28 
 

Durante a gestação podem ocorrer doenças infecciosas que irão determinar a necessidade de uma terapêutica com antibióticos. 
Algumas dessas substâncias produzem efeitos deletérios no feto, como a lesão do oitavo par craniano, que pode ser causada pela 
seguinte droga: 
A) Sulfa 
B) Tetraciclina 
C) Estreptomicina 
D) Rifampicina 
E) Ciprofloxacina 
 
 
 
QUESTÃO 29 
 

Lactente de 11 meses de idade tem febre alta de início súbito. Apesar da intensidade da febre, mantém-se em bom estado geral e 
não recusa o seio. Ao final de 5 dias, a febre cessa e surgem lesões máculo-papulares róseas, que desaparecem em menos de 24 
horas, sem descamar. O hemograma revela leucopenia, linfócitos atípicos e hematoscopia normal. Esse quadro clínico sugere 
A) Eritema infeccioso. 
B) Farmacodermia. 
C) Sarampo.  
D) Exantema súbito.  
E) Rubéola. 
 
 
 
QUESTÃO 30 
 

Paciente do sexo masculino, em tratamento de tuberculose pulmonar com rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Realiza teste 
sorológico para HIV, que resulta positivo. A contagem de linfócitos CD4 é 95/mm3. O tratamento anti-retroviral é indicado com 
zidovudina e lamivudina. A terceira droga a compor esse tratamento é: 
A) Nevirapina 
B) Saquinavir/Ritonavir 
C) Estavudina 
D) Indinavir/Ritonavir 
E) Lopinavir/Ritonavir 
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QUESTÃO 31 
 

Na infecção pelo HIV, um teste do tipo Western-Blot detecta, separada e simultaneamente, a presença de anticorpos contra diversas 
moléculas que compõem o vírus, sendo considerado positivo quando há anticorpos contra três ou mais moléculas não similares. O 
teste por ELISA, por outro lado, é positivo se houver pelo menos um anticorpo capaz de reagir com os antígenos contidos no teste. 
Pode-se, portanto, afirmar que o teste Western-Blot é, em relação ao teste por ELISA, considerado mais 
A) sensível. 
B) específico. 
C) acurado. 
D) preditivo. 
E) reprodutível. 
 
QUESTÃO 32 
 

Hemograma de paciente HIV-positivo, de 29 anos, mostra 3.200 leucócitos/mm3, com 12% de linfócitos e hemoglobina de 12g/dL. 
Pode-se afirmar que o número de linfócitos CD4+ desse paciente é, aproximadamente: 
A) 250/mm3  
B) 350/mm3 
C) 150/mm3 
D) 450/mm3 
E) 550/mm3 
 
QUESTÃO 33 
 

O pneumococo é a causa mais comum de pneumonia adquirida na comunidade. É considerado fator predisponente de pneumonia 
pneumocócica:  
A) Uso de cocaína inalada 
B) Alcoolismo 
C) Tabagismo 
D) Uso de drogas endovenosas  
E) Obesidade  
 
QUESTÃO 34 
 

Homem de 35 anos, normotenso, assintomático, sem consultas médicas nos últimos 5 anos, procura o Médico para saber se deve 
submeter-se a rastreio (check-up) para doença coronariana. A melhor conduta para esse senhor será: 
A) Aguardar que ele complete 45 anos para iniciar esse tipo de avaliação.  
B) Indicar eletrocardiograma de esforço (teste ergométrico), holter, dosagem de colesterol, e checar atividade física atual.  
C) Indicar cintilografia do miocárdio. 
D) Indicar eletrocardiograma (ECG) e dosagem de colesterol. 
E) Checar tabagismo, atividade física atual, história familiar, pressão arterial, índice de massa corpórea, glicemia de jejum e 

colesterol.  
 
QUESTÃO 35 
 

Considere as afirmativas abaixo sobre a intoxicação aguda por agrotóxicos. 
 

I  - Todos os trabalhadores rurais devem realizar exames médicos ocupacionais, incluindo a avaliação dos riscos químicos.  
II  - Para os inseticidas organofosforados são exigidas dosagens de colinesterase plasmática e/ou eritrocitária. 

III  - O valor preditivo da dosagem de colinesterase plasmática e/ou eritrocitária é maior em exposições recentes à substância 
tóxica. 

IV  - A determinação da acetilcolinesterase eritrocitária e/ou da butirilcolinesterase plasmática continua sendo o indicador biológico 
de escolha para a confirmação de indivíduos expostos aos carbamatos.  

 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 36 
 

A tabela abaixo apresenta dados provenientes do SINAN para tuberculose no Brasil, no período de 1994-2004. 
 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 
Coluna 2 
Coluna 1 
(x100000) 

Coluna 3 
Coluna 1 
(x10000) 

    Coluna 3 
Coluna 2 

(x100) 
 

Ano 
População Casos novos Óbitos ........... ........... ........... 

1994 153726463 75759 5998 49,28 0,39 7,92 
1995 155822296 91013 5977 58,41 0,38 6,57 
1996 157070163 85860 5708 54,66 0,36 6,65 
1997 159636297 83309 5881 52,19 0,37 7,06 
1998 161790182 82931 6422 51,26 0,40 7,74 
1999 163947436 84337 6236 51,44 0,38 7,39 
2000 169799170 75925 4812 44,71 0,28 6,34 
2001 172385776 78984 4780 45,82 0,28 6,05 
2002 174632932 82727 5044 47,37 0,29 6,10 
2003 176876251 82821 5091 46,82 0,29 6,15 
2004 179108134 80515 4528 44,95 0,25 5,62 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da identificação dos cabeçalhos das três colunas que estão sem título. 
A) Prevalência pontual, Letalidade, Mortalidade geral 
B) Densidade de incidência, Mortalidade geral, Mortalidade proporcional 
C) Incidência global, Morbidade, Letalidade 
D) Prevalência de período, Mortalidade global, Letalidade  
E) Incidência acumulada, Mortalidade específica, Letalidade 
 
QUESTÃO 37 
 

A coluna da esquerda apresenta aspectos relevantes da prevenção de doenças de pessoas idosas e a da direita, o tipo de vacina a 
elas recomendada. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Dose anual de vacina, na época do outono. (      ) Anti-pneumocócica 
2 - Pacientes com mais de 65 anos devem receber pelo 

menos uma dose da vacina na vida. 
 

(      ) 
 

Dupla difteria-tétano (DT) 
3 - Revacinação recomendada a cada 10 anos. (      ) Influenza 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 2, 3, 1 
B) 3, 2, 1 
C) 1, 2, 3 
D) 2, 1, 3 
E) 3, 1, 2 
 
QUESTÃO 38 
 

Sobre o diagnóstico da doença do refluxo gastro-esofágico, assinale a afirmativa correta. 
A) A endoscopia digestiva alta tem elevada sensibilidade diagnóstica de refluxo. 
B) A coleta de biópsia em mucosa esofágica alterada é útil em casos de lesões sugestivas de epitélio de Barrett. 
C) A coleta de biópsia em mucosa esofágica normal tem alta sensibilidade para o diagnóstico de complicações anatômicas da 

doença. 
D) É baixa a proporção de falsas hérnias de hiato à endoscopia digestiva alta. 
E) O exame radiológico deve ser indicado mesmo na ausência de disfagia associada à pirose. 
 
QUESTÃO 39 
 

Assinale a alternativa que apresenta causa identificável de epilepsia secundária. 
A) Retocolite ulcerativa 
B) Amebíase extra-intestinal 
C) Anemia megaloblástica 
D) Malformações artério-venosas  
E) Síndrome de Reiter 
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QUESTÃO 40 
 

A coluna da esquerda apresenta a intensidade dos exercícios físicos recomendados para adultos e a da direita, diferentes tipos de 
atividade física. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Alta intensidade (      ) Pedalar cicloergômetro por 30 minutos 
2 - Moderada intensidade (      ) Passear 5 km de bicicleta 
3 - Baixa intensidade (      ) Fazer ginástica aeróbica (tipo step) por 30 minutos 
 (      ) Praticar tênis de mesa 
Marque a seqüência correta. 
A) 1, 3, 1, 2 
B) 1, 2, 3, 3 
C) 3, 2, 2, 1 
D) 3, 2, 1, 2 
E) 2, 1, 2, 3 
 
QUESTÃO 41 
 

Assinale a alternativa que apresenta manifestação típica da doença de Parkinson. 
A) Alucinações não relacionadas a medicamentos 
B) Demência 
C) Instabilidade postural 
D) Bradicinesia de início assimétrico 
E) Redução da velocidade dos movimentos oculares 
 
QUESTÃO 42 
 

Sobre as medidas de primeiros socorros aos pacientes vítimas de acidente ofídico, assinale a afirmativa correta. 
A) A deambulação é preferível ao repouso, para retardar a progressão do veneno. 
B) Lavar a ferida com água e sabão, após comprimir o local até a eliminação de sangue. 
C) Preocupar-se com a identificação do ofídio causador, mesmo antes do paciente chegar ao serviço de saúde. 
D) Aplicar solução concentrada de água com sal ou água com açúcar. 
E) Se o acidente ocorreu em membros, retardar a progressão do veneno pelo garroteamento do mesmo. 
 
QUESTÃO 43 
 

Assinale a alternativa que apresenta seqüência correta de procedimentos para o suporte básico de vida. 
A) Abertura das vias aéreas, administração de adrenalina, ventilação boca a boca. 
B) Administração de adrenalina, ventilação boca a boca, desfibrilação elétrica. 
C) Abertura das vias aéreas, ventilação boca a boca, circulação artificial. 
D) Circulação artificial, intubação traqueal, administração de adrenalina. 
E) Intubação traqueal, circulação artificial, desfibrilação elétrica. 
 
QUESTÃO 44 
 

NÃO é comportamento esperado dos profissionais de saúde em relação ao tabagismo: 
A) Não fumar e dar exemplo pessoal contra o hábito de fumar. 
B) Investigar, na anamnese, sobre exposição atual e pregressa ao fumo. 
C) Recomendar medidas para prevenir a exposição passiva de familiares. 
D) Investigar complicações do tabagismo. 
E) Liberar o uso do cigarro para pacientes que apresentam complicações irreversíveis. 
 
QUESTÃO 45 
 

NÃO é indicador clínico de consumo excessivo de bebidas alcoólicas: 
A) Aumento do apetite 
B) Sudorese 
C) Faltas ao trabalho 
D) Disfunção erétil 
E) Palpitação 
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QUESTÃO 46 
 

NÃO constitui mecanismo que pode levar à incidência de uma doença para nível epidêmico: 
A) Importação e incorporação de casos alóctones às populações formadas por grande número de susceptíveis, com os quais a 

transmissão seja uma possibilidade real. 
B) Ingresso de casos alóctones em áreas cujas condições ambientais são favoráveis à propagação da doença. 
C) Contato acidental com agentes infecciosos, toxinas ou produtos químicos, estando sujeitos grupos de indivíduos nos quais a 

incidência da doença permanecia nula até então. 
D) Modificações ocorridas na estrutura epidemiológica. 
E) Diferenças anatomorfológicas associadas à especificidade de localização da doença. 
 
 
 
 
QUESTÃO 47 
 

A vigilância epidemiológica alimenta-se de informações com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos. Considere as fontes de dados apresentadas. 
 

I  - Imprensa e população 
II  - Notificação compulsória 

III  - Anais de Congressos 
IV  - Laboratórios 

 

São fontes de dados, segundo a legislação da área da saúde: 
A) I, III e IV, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e IV, apenas. 
 
 
 
 
QUESTÃO 48 
 

A coluna da esquerda apresenta alguns indicadores de saúde e a da direita, a definição de cada um. Numere a coluna da direita de 
acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Representação gráfica dos vários índices de mortalidade 
proporcional, segundo grupos etários pré-fixados. 

(      ) Número médio de anos que ainda restam para serem vividos 
pelos indivíduos que sobrevivem até a idade considerada. 

(      ) Número de óbitos de crianças menores de 1 ano ocorridos em 
determinada área em dado ano, pelos nascidos vivos no 
período. 

1 - Esperança de Vida 
 

2 - Coeficiente de Mortalidade Infantil 
 

3 - Curvas de Mortalidade Proporcional 
 

4 - Razão de Mortalidade Proporcional 
(      ) Percentagem de pessoas que morreram com 50 anos ou mais 

em relação ao total de óbitos ocorridos em uma determinada 
população. 

 

Marque a seqüência correta. 
A) 3, 1, 2, 4 
B) 3, 1, 4, 2 
C) 4, 1, 2, 3 
D) 4, 2, 3, 1 
E) 1, 3, 4, 2 
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QUESTÃO 49 
 

É considerável a ocorrência de doenças transmissíveis no Estado de Mato Grosso. Sobre os aspectos epidemiológicos dessas 
doenças, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Patogenicidade é a capacidade de um bioagente produzir casos graves ou fatais. 
(      ) O período de transmissibilidade é o intervalo de tempo que decorre entre a exposição a um agente infeccioso e o 

aparecimento de sinais e sintomas da doença. 
(      ) Poder invasivo é a capacidade que tem o parasita de se infundir, através de tecidos, órgãos e sistemas anatofisiológicos do 

hospedeiro. 
(      ) Resistência natural é a capacidade de resistir à doença independente de anti-corpos ou de reação específica dos tecidos. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, F, F, V 
B) F, F, V, V  
C) V, V, F, F 
D) F, V, V, F 
E) F, F, V, F 
 
 
QUESTÃO 50 
 

A coluna da esquerda apresenta alguns sistemas de informação em saúde e a da direita, a referência desses sistemas. Numere a 
coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 
1 - SIM (      ) Nascidos Vivos 
2 - SINASC (      ) Vacinação 
3 - SINAN (      ) Óbitos 
4 - SISVAN (      ) Agravos Notificáveis 
5 - SI-API (      ) Estado Nutricional 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) 3, 4, 2, 1, 5 
B) 3, 5, 1, 2, 4 
C) 4, 2, 3, 5, 1 
D) 2, 5, 1, 3, 4 
E) 2, 5, 1, 4, 3 
 
 


