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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 03. 

Texto 1  
A busca da felicidade 

Pesquisas desvendam os mecanismos do prazer e da felicidade. Como esse novo conhecimento 
pode melhorar sua vida? 
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Felicidade é um truque. Um truque da natureza concebido ao longo de milhões 
de anos com uma só finalidade: enganar você. A lógica é a seguinte: quando fazemos 
algo que aumenta nossas chances de sobreviver ou de procriar, nos sentimos muito 
bem. Tão bem que vamos querer repetir a experiência muitas e muitas vezes. E essa 
nossa perseguição incessante de coisas que nos deixem felizes acaba aumentando as 
chances de transmitirmos nossos genes. “As leis que governam a felicidade não foram 
desenhadas para nosso bem-estar psicológico, mas para aumentar as chances de 
sobrevivência dos nossos genes a longo prazo”, escreveu o escritor e psicólogo 
americano Robert Wright, num artigo para a revista americana Time. 

A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade – é ela que nos 
força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar 
dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos 
convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e 
nos dá disposição para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão.  

E temos levado esse truque muito a sério. Vivemos uma época em que ser feliz 
é uma obrigação – as pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas 
completas. A doença do momento é a depressão. “A depressão é o mal de uma 
sociedade que decidiu ser feliz a todo preço”, afirma o escritor francês Pascal Bruckner. 
Muitos de nós estão fazendo força demais para demonstrar felicidade aos outros – e 
sofrendo por dentro por causa disso. Felicidade está virando um peso: uma fonte terrível 
de ansiedade. 

Esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Mas, na última década, 
um número cada vez maior deles, alguns influenciados pelas ideias de religiosos e 
filósofos, tem se esforçado para decifrar os segredos da felicidade.  
 

Três caminhos 
 

Um dos motivos pelos quais a felicidade é tão difícil de alcançar é que nem 
sabemos bem o que ela é. Daí a importância das pesquisas do psicólogo americano 
Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Seligman concluiu que felicidade é na 
verdade a soma de três coisas diferentes: prazer, engajamento e significado. 

Prazer você sabe o que é. Trata-se daquela sensação que costuma tomar 
nossos corpos quando dançamos uma música boa, ouvimos uma piada engraçada, 
conversamos com um bom amigo, fazemos sexo ou comemos chocolate. Um jeito fácil 
de reconhecer se alguém está tendo prazer é procurar em seu rosto por um sorriso e por 
olhos brilhantes. Já engajamento é a profundidade de envolvimento entre a pessoa e 
sua vida. Um sujeito engajado é aquele que está absorvido pelo que faz, que participa 
ativamente da vida. E, finalmente, significado é a sensação de que nossa vida faz parte 
de algo maior. 

Para terminar, há uma regra da qual especialista nenhum discorda: ter amigos 
(e nem precisam ser muitos) ajuda a ser feliz. Amigos contam pontos nos três critérios: 
trazem, ao mesmo tempo, prazer, engajamento e significado para nossas vidas. 

Felicidade não é um fim em si, e sim uma consequência do jeito que você leva a 
vida. As pessoas que procuram receitas e respostas complicadas para ela acabam 
perdendo de vista os pequenos prazeres e alegrias. É o dia a dia de uma pessoa e a 
maneira como ela reage às situações mais banais que definem seu nível de felicidade. 
Ou, para resumir tudo: um jeito garantido de ser feliz é se preocupando menos em ser 
feliz. 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/cultura/a-busca-da-felicidade>. Acesso em: 21 abr. 2017. 
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Questão 01 (Peso 1)  

A partir da leitura do texto 1, é correto afirmar que     

A) a busca da felicidade provoca ansiedade, visto que é uma conquista coletiva com padrões sociais 
mutáveis. 

B) na sociedade contemporânea, mascara-se a felicidade, e a consequência é a depressão, um mal 
irreversível. 

C) a felicidade é resultado da confluência de três caminhos que se completam, determinando o bem-
estar do indivíduo. 

D) na contemporaneidade, o prazer e a felicidade, quando frustrados, acentuam a revolta e a 
alienação das pessoas. 

E) a busca incessante da felicidade sempre esteve atrelada a uma ideologia de caráter 
exclusivamente teocêntrico. 

Questão 02 (Peso 3) 

Sobre os elementos linguísticos formadores do texto 1, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As palavras bem-estar (linha 07), americano (linha 09) e reage (linha 44) são formadas, 
respectivamente, por justaposição, sufixação e prefixação. 

(   ) A forma verbal da frase Felicidade é um truque (linha 01) está no presente. Se ela fosse 
escrita nas três formas do pretérito, ficaria: foi, era, fora. 

(   ) Os vocábulos engajamento (linha 40) e banais (linha 44) podem ser substituídos, sem alterar o 
sentido contextual, por capacitação e formais, respectivamente. 

(   ) Em: “Para terminar, há uma regra […]” (linha 38) e em “[...] trazem, ao mesmo tempo, 
prazer […]” (linha 40), o uso das vírgulas é obrigatório. Na primeira porque a oração adverbial 
antecipa a oração principal e, na segunda ocorrência, porque o adjunto adverbial está 
deslocado e intercalado na oração subordinada, respectivamente. 

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

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

Questão 03 (Peso 2)  

E temos levado esse truque muito a sério. Vivemos uma época em que ser feliz é uma obrigação – as 
pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença do momento é a 
depressão. (linhas 15-17) 

Atentando para os efeitos de sentido e para os aspectos estruturais do fragmento do texto 1 em 
destaque, é coerente afirmar que 

A) os vocábulos esse e muito são modificadores da locução verbal temos levado. 
B) tristes, fracassadas e depressão são vocábulos que qualificam o mesmo nome. 
C) esse fragmento possui três períodos compostos e suas orações são subordinadas. 
D) o pronome relativo em destaque é um termo anafórico, refere-se ao substantivo época. 
E) o conectivo que inicia o fragmento (E) pode ser substituído pelo conectivo (Portanto), sem perda 

do sentido contextual. 

Questão 04 (Peso 3)  

Considerando as regras gramaticais quanto à concordância e à regência, a alternativa em que as 
duas frases do grupo estão corretas, é 

A) Não devemos nos esquecer de que todos aspiram ao sucesso. 
 Por falta de tempo, hoje não assistimos ao documentário sobre ética. 
B) Esse jovem profissional está apto em assumir a direção da empresa. 
 Sempre devemos ter atenção para com os novos colegas de trabalho. 
C) Tu e Mário viajareis juntos ao amanhecer do dia vinte e três de julho. 
 No passado, deviam haver belas cachoeiras naquele local tão distante. 
D) A maior parte dos convidados chegaram na hora marcada para a festa. 
 Tudo eram alegrias, pois faltava dois dias para o aniversário da garota. 
E) As orientações, para que todos fiquem sempre alertas, seguem anexas. 
 Os ecologistas mesmos ficaram bastante preocupados com o planeta. 
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Leia o texto 2, utilizado na campanha para doação de sangue do Ministério da Saúde, para 
responder à questão 05. 

Texto 2. 

 
Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=propagandas+de+campanhas+de+saude&espv=2&tbm=isch&imgil=X2Szip2f44eT9M%2
53A%253Bhpux9hlFXxVwPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.e-farsas.com%25>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

Questão 05 (Peso 2)  

Sobre a linguagem verbal do texto 2, é correto afirmar que 

A) “TENHO LEUCEMIA E PRECISO DE DOAÇAO DE SANGUE.” O termo em destaque (E) tem 
valor alternativo. 

B) por ser uma campanha que visa convencer o interlocutor, utiliza todos os verbos no imperativo 
afirmativo. 

C) o fragmento “PRONTO. AGORA VOCÊ JÁ CONHECE A BIANCA.” está formado por  períodos 
compostos e frases verbais. 

D) o questionamento dirigido ao interlocutor do discurso é introduzido por um conector oracional que 
determina a finalidade da campanha. 

E) no primeiro período, a locução verbal empregada pode ser substituída, sem perda do sentido, pela 
forma verbal conhecerias. Ambas estão na voz ativa. 

Questão 06 (Peso 3) 

Semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras. De acordo com a norma 
culta e o novo acordo ortográfico, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Iminente (   ) Prestes a ocorrer. 
(2) Eminente (   ) Desprovido; que não está preparado. 
(3) Espectador (   ) Que não se percebeu; não observado. 
(4) Expectador (   ) Aquele que espera a ocorrência de algo. 
(5) Despercebido (   ) Muito acima do que está em volta; elevado. 
(6) Desapercebido (   ) Aquele que presencia um fato; testemunha. 

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

A) 2 5 6 3 1 4 
B) 2 6 5 4 1 3 
C) 1 5 6 3 2 4 
D) 1 6 5 3 2 4 
E) 1 6 5 4 2 3 
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Questão 07 (Peso 2) 

Alguém __________ que o paciente estava grave. __________ e segui para a emergência para 
comunicar aos familiares. __________ que seria necessário conseguir doadores de sangue. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) me avisou / Levantei-me / Diria-lhes 
B) me avisou / Levantei-me / Dir-lhes-ia 
C) avisou-me / Levantei-me / Dir-lhes-ia 
D) avisou-me / Levantei-me / Dizer-lhes-ia 
E) avisou-me / Me levantei / Dizer-lhes-ia 

Questão 08 (Peso 1) 

“O hífen ou traço de união, como também é chamado, tem provocado mais discórdia do que união 
como sugere um dos nomes do sinal, principalmente depois das alterações propostas pelo Acordo 
Ortográfico de 2009 [...]” (SCHLEE, 2016, p.339). 

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente é 

A) supra-ocular, hiper-bárico e semi-integral. 
B) sub-secretário, semi-rígido e intra-articular. 
C) sub-sistema, postero-anterior e intra-dérmico. 
D) intra-hepático, salva-guarda e psico-somático. 
E) intra-articular, sobre-humano e pré-eclampsia. 

Questão 09 (Peso 2) 

Mais de um paciente ______________ do atendimento. No total, _______ menos de dez ocorrências 
registradas. Mesmo assim, o Diretor da Policlínica ____________. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) reclamou / foi / interviu 
B) reclamaram / foi / interveio 
C) reclamou / foram / interveio 
D) reclamaram / foram / interviu 
E) reclamaram / forão / interveio 

Questão 10 (Peso 1) 

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que contém todas as palavras acentuadas 
corretamente é 

A) hábil, contrário e ruím. 
B) fêmur, tórax e bíceps. 
C) protéico, íris e sêmen. 
D) córtex, idéia e abdôme. 
E) enjôo, paranóia e fístula. 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências, conceitua ____________________, um dos princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS), como o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) equidade 
B) igualdade 
C) integralidade 
D) universalidade 
E) hierarquização dos serviços 
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Questão 12 (Peso 1)  

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, um dos princípios do Sistema Único 
Saúde (SUS), é a descentralização político-administrativa, com direção _______________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) tripartite em cada esfera de governo com ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios 

B) única em cada esfera de governo e com desburocratização da rede de serviços de saúde 
C) única em cada esfera de governo com ênfase na participação popular 
D) tripartite em cada esfera de governo 
E) única em cada esfera de governo 

Questão 13 (Peso 2)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências.  

Sobre os requisitos que deverão ser atendidos para o recebimento de recursos financeiros pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal, analise as opções abaixo e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
(   ) Plano de saúde. 
(   ) Fundo de Saúde. 
(   ) Conselho de Saúde. 
(   ) Atualização anual do SISPACTO. 
(   ) Termo de Anuência Fiscal assinado pelo chefe do Executivo. 
(   ) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. 

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

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

Questão 14 (Peso 1)  

__________________________, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas 
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) O Colegiado Gestor 
B) O Conselho de Saúde 
C) A Conferência de Saúde 
D) O Movimento Popular em Saúde 
E) A Comissão Intergestores Tripartite 

Questão 15 (Peso 2)  

“O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria 
GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica 
vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de 
Atenção Básica, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). O SISAB integra a 
estratégia [...] denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que propõe o incremento da gestão 
da informação, a automação dos processos, a melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria 
dos processos de trabalho.” 
Disponível em:<http://sisab.saude.gov.br/>. Acesso em: 17 mar. 2017 (Adaptado). 

Sobre o e-SUS AB, é correto afirmar que é utilizado 

A) pelas equipes que compõem a Atenção Básica e a Atenção Médica Especializada que não está 
alocada no hospital. 

B) apenas quando o computador usado para a digitação das fichas tem conectividade com a internet. 
C) necessariamente, pelos profissionais da saúde através de fichas impressas e, posteriormente, 

lançadas no sistema por digitadores. 
D) exclusivamente pelas equipes da ESF, EACS, NASF, EAB, ECR, AD, EPEN e SB. 
E) exclusivamente pelas equipes que integram a Rede de Atenção à Saúde: ESF, EACS, NASF, 

EAB, AD, EPEN e SB, exceto as equipes de Consultório na Rua. 
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Questão 16 (Peso 1)  

Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam. Um dos princípios que se aplicam aos consórcios administrativos 
intermunicipais é 

A) direção única. 
B) direito privado.  
C) direção tripartite. 
D) direito público, necessariamente. 
E) possibilidade de atendimento ao setor privado. 

Questão 17 (Peso 3)  

As comissões intersetoriais de âmbito nacional estão subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 
integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. 
Deste modo, as comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de 
interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm>. Acesso em: 20 mar. 2017. 

Sobre as atividades que são de abrangência das comissões intersetoriais, analise as opções abaixo e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) Recursos humanos 

(   ) Ciência e tecnologia 
(   ) Alimentação e nutrição 

(   ) Políticas públicas sustentáveis 

(   ) Desenvolvimento da primeira infância 

(   ) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia 

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

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

Questão 18 (Peso 2) 

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada ______ anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder ____________ ou, extraordinariamente, por esta 
ou pelo(a) ________________________. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm>. Acesso em: 21 mar. 2017. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) quatro / Executivo / Conselho de Saúde 
B) quatro / Legislativo / Conselho de Saúde 
C) dois / Judiciário / Organização Mundial da Saúde  
D) cinco / Executivo / Conselho Intergestores Tripartite 
E) cinco / Legislativo / Conselho Intergestores Tripartite 

Questão 19 (Peso 2)  

O Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) é um formulário online que vem sendo utilizado por 
todas as Secretarias Estaduais de Saúde no contexto da Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional.  

Disponível em: <http://www.portalsinan.saude.gov.br/resp>. Acesso em: 21 mar. 2017. 

_________________ é uma condição/agravo que deve ser notificada através do RESP. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) A Sífilis 
B) A Rubéola 
C) A Microcefalia  
D) A Toxoplasmose 
E) O Citomegalovírus 
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Questão 20 (Peso 2)  

A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é _____________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) de 33,3% em relação aos demais segmentos 
B) de 66,6% em relação aos demais segmentos 
C) paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos 
D) proporcional em relação ao conjunto dos demais segmentos 
E) pactuada na primeira reunião do Conselho eleito e lavrada em ata 

Questão 21 (Peso 3)  

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa. 

As ações e serviços mínimos para instituir a Região de Saúde, conforme o Decreto nº 7.508/2011, 
são: 

A) atenção primária; urgência e emergência; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; 
vigilância em saúde e saúde do trabalhador. 

B) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar e vigilância em saúde. 

C) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar; vigilância em saúde e  saúde do trabalhador. 

D) atenção à saúde da criança e do adolescente; atenção à saúde da mulher e do homem; atenção à 
saúde do idoso e das pessoas com deficiência; vigilância em saúde e atenção à saúde da 
população LGBT e da população negra. 

E) atenção à saúde da criança e do adolescente; atenção à saúde da mulher e do homem; atenção à 
saúde do idoso e das pessoas com deficiência; vigilância em saúde; atenção à saúde da 
população LGBT e da população negra e atenção psicossocial. 

Questão 22 (Peso 3)  

Sobre a participação do Poder Legislativo e Judiciário como membros eleitos do Conselho de Saúde, 
segundo a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, é correto afirmar que 

A) é facultativa. 
B) não é permitida. 
C) é obrigatória nos casos de calamidade pública. 
D) é possível, desde que ocupe as vagas destinadas ao Executivo. 
E) deve ser incentivada com intuito de gerar maior transparência ao processo de gestão orçamentária 

e financeira do SUS. 

Questão 23 (Peso 3)  

__________________________________________ é(são) competência(s) dos Conselhos de Saúde, 
segundo a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Ser órgão consultivo para a aprovação ou não do relatório de gestão anualmente 
B) Atuar como agente sanitário no que tange ao exercício do poder de polícia sanitária em suas 

comunidades 
C) Acompanhar e controlar a atuação do setor privado, credenciado ou não, mediante contrato ou 

convênio na área de saúde 
D) Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e formar comissão 

de averiguação e investigação, caso seja necessário 
E) Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de 

Saúde Nacional, Estadual, do Distrito Federal e Municipal 

Questão 24 (Peso 3)  

Sobre o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), é correto afirmar que 

A) a confecção da Declaração de Nascido Vivo é responsabilidade dos Municípios. 
B) a Declaração de Nascido Vivo é o compilado de informações, exclusivamente, sobre o 

nascimento. 
C) a Notificação de parto pode substituir, temporariamente, a Declaração de Nascido Vivo até sete 

dias após o nascimento do recém-nascido. 
D) a Declaração de Nascido Vivo deve ser preenchida pelo profissional que admitiu o recém-nascido 

no hospital, no caso do parto hospitalar ou domiciliar, com assistência hospitalar posterior. 
E) a Declaração de Nascido Vivo é emitida em três vias, uma delas permanece no estabelecimento 

de saúde, outra é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde e a outra é entregue ao pai 
ou ao representante legal. 
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Questão 25 (Peso 1)  

A _____________________, princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), está relacionada ao 
acesso igualitário de todos os brasileiros aos serviços de saúde e respectivas ações, sem qualquer 
barreira de natureza legal, econômica, física ou cultural. 
Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/5975/1/Paim%20JS.%202010%20Artigo2.pdf>. Acesso em: 30 mar. 
2017 (Adaptado). 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) equidade 
B) igualdade 
C) integralidade 
D) universalidade 
E) descentralização 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO PNEUMOLOGIA (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1)  

Os acometimentos patológicos do pulmão afetam diretamente a transmissão dos sons pulmonares 
das vias aéreas à superfície torácica.  

Em relação à semiologia respiratória nas doenças pulmonares, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As causas mais comuns de macicez/submacicez são: derrames pleurais e condensação 
pulmonar. 

(   ) Na consolidação pulmonar, existe diminuição da transmissão do som (ou broncofonia) e, 
consequentemente, diminuição do frêmito toracovocal. 

(   ) Na asma, a redução da luz da via aérea associada à diminuição da elastância, que acompanha 
o edema, permite que alguns pacientes possam até apresentar sibilos audíveis à distância. 

(   ) Na bronquiectasia, as crepitações grosseiras decorrem da perda da elasticidade e do 
componente muscular, levando ao colapso dos brônquios na expiração, seguida da abertura 
súbita na inspiração. 

(   ) Pacientes com enfisema pulmonar apresentam frêmito toracovocal e murmúrio vesicular 
diminuídos. As crepitações ocorrem no início da inspiração e são decorrentes da perda da 
sustentação pela tração elástica e inflamação. 

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

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

Questão 27 (Peso 2)  

Em relação ao risco cirúrgico cardiopulmonar, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os procedimentos cirúrgicos que necessitam de ressecção pulmonar têm uma pequena taxa de 
complicação na DPOC. 

(   ) O paciente que apresenta VEF1 > 2 L (ou > 80% do previsto) pode ser considerado apto para 
qualquer tipo de ressecção pulmonar, inclusive pneumectomia. 

(   ) A idade superior a 60 anos, doença pulmonar pré-existente, tabagismo e alterações 
espirométricas prévias (VEF1 < 1L) se associam a alto risco pulmonar. 

(   ) O tabagismo é um fator de risco independente para a ocorrência de complicações pulmonares 
pós-operatórias (CPP), mesmo que não haja doença crônica pulmonar concomitante. 

(   ) O risco e a gravidade das complicações pós-operatórias, de maneira geral, são proporcionais 
ao grau de comprometimento clínico e espirométrico pré-cirúrgico (moderado, se VEF1 entre 
50% e 80% e grave, se VEF1 < 50%). 

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

A) F V V F V 
B) F V V V V 
C) F F F V F 
D) V F F V V 
E) V V V F F 
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Questão 28 (Peso 3)  

Paciente de 38 anos queixa-se de dispneia desde a infância. Episodicamente, tem chiado no peito, 
tosse seca e astenia quando em contato com poeira, mofo ou odores fortes. Fuma desde os 18 anos, 
cerca de 20 cigarros ao dia. Tem história de idas à emergência, principalmente, nas duas últimas 
semanas. Vem apresentando sintomas todos os dias com necessidade de uso do broncodilatador, 
cerca de três noites por semana desperta com dispneia. Tem história de alergia à dipirona. Ao 
exame, apresentava-se taquipneico, tiragem intercostal; pele com lesões sugestivas de dermatite 
atópica. Ausculta respiratória com MV reduzidos, com sibilos esparsos. Bulhas cardíacas 
normofonéticas, taquicárdicas. Raio-X de tórax evidencia hiperinsuflação pulmonar. Espirometria com 
os valores apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 
Índices selecionados dos melhores sopros 

Índice Base % 
Prev. Valor Z Pós1 % 

Prev. % alt Valor Z [Mín. Prev. Máx.] 

VEF0.5 0,58 I 55% -1,6 0,74 I 70% 28% -1,1 0,56 I 1,06 I 1,57 I 
VEF0.75 0,70 I   0,89 I  27%     
VEF1 0,81 I 67% -1,2 1,00 I 83% 23% -0,6 0,65 I 1,21 I 1,77 I 
VEF3 1,11 I 18% -13,6 1,32 I 22% 19% -13,0 5,39 I 6,01 I 6,63 I 
VEF6 1,27 I   1,49 I  17%     
CVF  1,32 I 76% -1,0 1,52 I 88% 15% -0,5 1,05 I 1,73 I 2,41 I 
PFE 2,62 I/s   3,16 I/s  21%     
VEF1/CVF 61% 82% -2,5 66% 88% 7% -1,7 66% 75% 84% 
VEF1/VEF6 64%   67%  5%     
FEF25-75 0,40 I/s 45% -0,6 0,54 I/s 60% 35% -0,5  0,90 I/s 2,26 I/s 
FEF25-75/CVF 30 /s   36 /s  17%     
Fonte: EUA – Polgar (1971), Crapo (1981)  

Nesse caso, a asma é classificada como ____________ e a conduta mais adequada é 
_____________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) não controlada / internamento hospitalar, corticoide inalatório e LABA 
B) não controlada / acompanhamento ambulatorial, corticoide sistêmico e LABA 
C) parcialmente controlada / acompanhamento ambulatorial, corticoide sistêmico, corticoide inalatório 

e LABA 
D) não controlada / internamento hospitalar, corticoide sistêmico, corticoide inalatório, BD de curta 

duração e LABA 
E) parcialmente controlada / acompanhamento ambulatorial, corticoides sistêmicos, broncodilatador 

de curta ação e corticoide inalatório 

Questão 29 (Peso 1)  

Paciente 30 anos, cursando com dispneia aos esforços habituais há dois meses, associada à tosse 
seca, febre vespertina e perda de peso (cerca de 10 kg). Foi observado no exame físico: taquipnéia, 
hipocorada (++/4+), apresentando murmúrio vesicular abolido em 2/3 inferiores de hemitórax 
esquerdo.  

                                                                    Figura 1 

  

Analisando a figura 1, o diagnostico etiológico mais provável para o quadro clínico-radiológico 
descrito é 

A) pneumonia.  
B) tuberculose pleural.  
C) derrame pleural neoplásico.  
D) tromboembolismo pulmonar. 
E) descompensação de insuficiência cardíaca.  



Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica  
Região de Guanambi – Edital nº001/2017 – Código 021 

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Alto Sertão e Fundação CEFETBAHIA.  10

Questão 30 (Peso 1)  

Em relação à Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), é correto afirmar que  

A) o tabagismo não é fator de risco para fibrose pulmonar idiopática e a associação de prednisona 
com aziotriapina é um esquema terapêutico recomendado pela American Thoracic Society (ATS).  

B)  a FPI ocorre, primariamente, em adultos idosos, predominantemente, nas sexta e sétima décadas, 
além de ser restrita aos pulmões. O padrão histológico e/ou radiológico associado à FPI é o de 
Pneumonia Intersticial Descamativa (DIP).  

C)  o diagnóstico diferencial deve ser feito, principalmente, com pneumonia de hipersensibilidade 
crônica (PHC) e pneumonia intersticial não específica fibrótica. Devido a isso, uma grande 
proporção de pacientes se submete à biópsia pulmonar. 

D) a dispneia progressiva de difícil controle é bastante comum nos pacientes com FPI, relacionando-
se com pior qualidade de vida e maior risco de depressão e de óbito. A sua única causa envolve a 
hipoxemia, decorrente do espessamento do interstício, dificultando as trocas gasosas.  

E) mesmo quando a biópsia pulmonar cirúrgica (BPC) revela o padrão histológico de PIU, é 
necessário excluir outras condições clínicas que se associam com esse padrão, incluindo doenças 
do tecido conectivo, pneumonite de hipersensibilidade na fase crônica (PHC), lesão pulmonar por 
drogas e asbestose. 

Questão 31 (Peso 2)  

Paciente de 60 anos, masculino, tabagista desde os 20 anos, fuma cerca de 30 cigarros ao dia. O 
primeiro cigarro nos primeiros cinco minutos após acordar é o que traz mais prazer. Não fuma em 
locais proibidos, fuma mais pela manhã e não fuma quando está doente. Nunca tentou parar de 
fumar, porém o paciente relata que tem consciência de que fumar é um problema e que pretende 
parar. HV: Etilista desde os 20 anos. AM: tem HAS e DPOC há dois anos. AF: pai falecido de câncer 
de pulmão e mãe falecida de AVC. Ao exame físico: Paciente ansioso, ativo, orientado, corado. PA: 
170x100 mmHg,  FC:105 bpm,  FR: 20 bpm; AR: Murmúrio vesicular diminuído bilateralmente. 
Demais segmentos: exame normal. 

Sobre esse caso clínico, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O estágio motivacional deste paciente é o pré-contemplativo. 
(   ) O resultado do teste de Fargestrom deste paciente é 7, o que mostra elevado grau de 

dependência à nicotina. 
(   ) Certas combinações de fármacos de primeira linha, como a bupropiona e a TRN, têm 

demonstrado efetividade na cessação do tabagismo. 
(   ) Na avaliação clínica do fumante, os exames complementares podem ser úteis para auxiliar na 

motivação do paciente para a cessação do tabagismo. 
(   ) Os sintomas mais comuns da síndrome de abstinência são: dificuldade de concentração, 

irritabilidade, ansiedade, raiva, depressão, distúrbios do sono e fissura. 

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

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

Questão 32 (Peso 2)  

Em relação às bronquiectasias, é correto afirmar que 

A) na investigação da causa da bronquiectasia, não se deve investigar fibrose cística, discinesia ciliar 
primária ou imunodeficiências, pois são condições raras. 

B) a cirurgia de ressecção pulmonar pode ser considerada em pacientes que apresentam falência da 
terapia conservadora, infecções recorrentes, hemoptise e tosse crônica com bronquiectasias de 
distribuição bilateral. 

C) o corticoide inalatório tem uma grande variedade de propriedades anti-inflamatórias, 
especialmente, no contexto da inflamação crônica, que desempenha um papel significativo na 
fisiopatologia das bronquiectasias. 

D) o processo patológico fundamental é o dano das vias aéreas, que resulta de um evento ou de uma 
série de eventos onde a inflamação é o centro do processo, portanto, a hipótese do “círculo 
vicioso” não deve ser aplicada às bronquiectasias. 

E) fatores microbiológicos podem alertar o médico para bronquiectasias na criança. Uma cultura do 
escarro positiva para bactérias não usuais (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Mycobactéria não-tuberculosa ou complexo Burkholderia cepacia) pode indicar uma doença de 
base com bronquiectasias. 
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Questão 33 (Peso 3)  

Paciente 32 anos, sexo feminino, casada, natural e procedente de Jacobina-Ba. Procurou o pronto 
socorro por dor torácica súbita, em hemitórax esquerdo, de moderada intensidade, ventilatório 
dependente, que a acordou durante a madrugada. Refere que há, aproximadamente, uma semana 
apresentou início de dor leve no mesmo hemitórax, associada à febre de 39ºC, fazendo então uso de 
dipirona, com melhora do quadro. Ao exame físico, apresentava regular estado geral, lúcida, 
orientada e consciente, ventilando em ar ambiente e saturando 92%, taquipneica, acianótica. A 
ausculta cardíaca era normal e na ausculta pulmonar apresentava murmúrios vesiculares diminuídos 
em base esquerda, sem ruídos adventícios. Estava estável hemodinamicamente com pressão arterial 
de 95x60mmHg, frequência respiratória de 26 incursões respiratórias por minuto e frequência 
cardíaca de 100 batimentos por minuto. Como antecedentes pessoais, apresenta um episódio de 
trombose venosa profunda em membro inferior direito há cinco anos e tromboembolismo pulmonar há 
pouco mais de um ano, além de dois episódios prévios de abortos espontâneos. Nega tabagismo ou 
etilismo. Evoluiu com insuficiência respiratória e instabilidade hemodinâmica com necessidade de IOT 
e drogas vasopressoras. 

Exames: Gasometria de entrada: pH= 7,426; pO2= 68,2; pCO2= 39,7; HCO3= 25,5; BE= -2,5; SO2= 
93,9%.  

Angiotomografia de Tórax: achados compatíveis com tromboembolismo pulmonar maciço bilateral 
com hipertensão pulmonar associada a pequenos infartos pulmonares no LID.  

Ecocardiograma transtorácico: hipertensão arterial pulmonar (PSAP 52 mmHg), regurgitação mitral 
leve e sobrecarga de câmaras direitas.  

Diante desse quadro, a melhor conduta terapêutica, no momento, é 

A) Cumarínico.  
B) Trombolítico. 
C) Rivaroxabana. 
D) Heparina não fracionada + Cumarínico. 
E) Heparina de baixo peso molecular dose plena. 

 

Questão 34 (Peso 2)  

Em relação às doenças ocupacionais, é correto afirmar que 

A) a asma relacionada ao trabalho é uma das doenças respiratórias ocupacionais, porém não muito 
frequente quando comparada com outras pneumoconioses. Inúmeras substâncias químicas 
utilizadas nas mais diversas atividades produtivas podem desencadear ou agravar essa doença.  

B) da mesma forma que uma boa anamnese é fundamental para o diagnóstico em geral, a história de 
exposição ambiental e ocupacional é informação basilar para o entendimento das doenças 
respiratórias ocupacionais. Estima-se que até 20% das doenças intersticiais e das vias aéreas são 
decorrentes dessas exposições. Desta forma, não há necessidade de realização de TCAR de 
rotina. 

C) existem três formas de apresentação clínica da silicose: proteinose alveolar, acelerada e crônica. 
A proteinose alveolar silicótica (ou aguda), ocorre, geralmente, após meses ou poucos anos de 
exposição elevada à partículas de sílica, finamente divididas e recém quebradas, a exemplo do 
que ocorre no jateamento de areia ou perfuração de rochas. Habitualmente, há rápida evolução 
para o óbito. 

D) na presença de entidade nosológica ocupacional com substrato anatomofuncional estável ou 
potencialmente estável (silicose, asbestose e pneumoconiose do trabalhador do carvão) podem 
ser empregados, no diagnóstico e quantificação do dano respiratório, a avaliação clínica, o exame 
radiográfico torácico, os testes de função pulmonar e os testes cardiopulmonares de exercício. 
Não necessita TCAR. 

E) o mesotelioma maligno é um tumor não-raro que pode acometer a pleura e que, na grande maioria 
dos casos, está relacionado com a exposição ao asbesto. Dentre os tipos de fibras relacionadas 
ao desenvolvimento desta neoplasia, destacam-se os anfibólios (crocidolita, amosita e tremolita). 
A crisotila tem uma importância menor na gênese desta doença. Outro ponto de destaque é o 
longo período de latência, 30 a 40 anos, entre a exposição e o aparecimento do mesotelioma.  
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Questão 35 (Peso 3)  

Paciente de 70 anos, sexo feminino, dá entrada na Policlínica trazida por um familiar com relato de 
dispneia, prostração e tosse produtiva com expectoração amarelada. Não houve febre e o familiar 
estranhou o fato da paciente ter tido dificuldade em responder algumas perguntas simples e de se 
levantar da cama pela manhã, sendo por isso, levada à unidade. Após muita insistência no 
interrogatório, o familiar informava episódio de resfriado alguns dias antes. História pregressa de 
tabagismo. 

Ao exame físico, a paciente encontrava-se prostrada, afebril, corada, acianótica, sem edemas, sem 
déficits motores localizados aparentes, pupilas isocóricas e normorreativas. FR: 32ipm, Sat 90%. 
Exame respiratório: macicez em base pulmonar direita com murmúrio vesicular aumentado e 
estertores crepitantes no 1/3 inferior direito. Pulso rápido e fino FC= 110bpm, PA= 130/80 mmHg. 
Ritmo cardíaco regular, taquicardíaco, sem sopros. Exame segmentar sem alterações. Raio-X de 
tórax evidencia imagem apresentada na figura 2. 

Figura 2 

 

Fonte: Google Imagens (2017) 

A melhor conduta a ser tomada diante desse caso é o tratamento ___________________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) ambulatorial, hidratação oral e Quinolona 
B) em UTI, hidratação vigorosa, ventilação mecânica e Oxacilina 
C) em Enfermaria, hidratação, oxigenioterapia e Carbapenemico 
D) em Enfermaria, hidratação, oxigenioterapia, Azitromicina e Cefalosporina 
E) em UTI, hidratação, oxigenioterapia e Cefalosporina de primeira geração 

Questão 36 (Peso 1)  

Em relação à reabilitação pulmonar, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) O tempo mínimo para um programa de reabilitação efetivo é de seis semanas. 
(   ) A reabilitação pulmonar é recomendada, pois melhora a qualidade de vida, apesar de não 

melhorar a sobrevida. 
(   ) A reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC não é recomendada, pois pouco melhora a 

capacidade de exercício, e seus efeitos restringem-se ao período de treinamento. 
(   ) Os componentes do programa de reabilitação pulmonar incluem: exercício de treinamento, 

cessação do tabagismo, aconselhamento nutricional e educação. 
(   ) Os principais objetivos na reabilitação pulmonar são: reduzir sintomas, melhorar qualidade de 

vida e aumentar a participação física e emocional nas atividades da vida diária. No paciente 
com DPOC, além destes objetivos, aumenta a capacidade de exercício e diminui taxa de 
hospitalização. 

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

A) V V F V V 
B) V F F V V 
C) V V V F V 
D) F V V F F 
E) F V V V V 
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Questão 37 (Peso 3)  

Em relação à Broncoscopia, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) As indicações da broncoscopia para diagnóstico são muito restritas: tosse persistente, apesar 
de tratamento adequado, hemoptise, atelectasia persistente e rouquidão. 

(   ) As aplicações terapêuticas da broncoscopia são: dilatação de estenoses, remoção de corpos 
estranhos, tratamento de sangramentos e remoção de rolhas de secreção. 

(   ) Outros achados úteis na análise do lavado incluem o aspecto do líquido, a presença ou 
ausência de células neoplásicas e corpos de inclusão e a pesquisa de agentes infecciosos por 
pesquisa direta e cultura. 

(   ) A broncoscopia é um exame que permite a visualização das vias aéreas (fossas nasais, 
nasofaringe, laringe, traqueia e brônquios) com auxílio de um instrumento chamado 
broncoscópio, auxiliando no diagnóstico preciso de eventuais alterações na anatomia e diversas 
doenças (tumores, infecções, estenoses, corpos estranhos e outras). 

(   ) O LBA é um método de investigação pouco invasivo, seguro e representativo de diversos 
componentes do trato respiratório inferior. Eosinófilos acima de 25% indicam doença pulmonar 
eosinofílica (pneumonia eosinofílica aguda ou crônica, síndrome de Churg-Strauss, aspergilose 
broncopulmonar alérgica e lesão por diversas drogas).  

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

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

Questão 38 (Peso 3)  

Em relação às doenças pulmonares intersticiais, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O baqueteamento digital ocorre em 25-50% dos pacientes com bronquiolite respiratória (BR-
DPI). Opacidades em vidro fosco estão invariavelmente presentes na PID e são bilaterais, 
simétricas e predominantemente basais e periféricas na metade dos casos. A evolução para 
fibrose não ocorre na BR-DPI, mas não é incomum na PID. 

(   ) Muitas vezes, a doença pulmonar intersticial (DPI) é evidenciada por achados anormais na 
radiografia simples de tórax. Todos os pacientes com DPI devem ser submetidos à espirometria, 
medida da DLCO e avaliação de SaO2 em exercício na avaliação inicial. A SpO2 durante o 
esforço é preditora de mortalidade em diversas doenças intersticiais fribrosantes. 

(   ) Com o advento da TCAR e com a melhor compreensão das doenças pulmonares intersticiais 
(DPI) em geral, o número de biópsias pulmonares cirúrgicas tem decrescido. Na presença de 
doenças com “patologia pulmonar mínima” (bronquiolites, doenças císticas e suspeita de DPI 
com TCAR normal) e doenças associadas com mais de um padrão tomográfico em diferentes 
áreas, a biópsia de áreas de faveolamento não deve ser realizada. 

(   ) O diagnóstico clínico de pneumonia de hipersensibilidade (PH), na ausência de biópsia 
pulmonar, pode ser firmado em um contexto clínico-radiológico adequado e na presença de 
linfocitose no lavado broncoalveolar ou por teste inalatório compatível. Outros padrões 
histológicos, além da tríade histológica com a presença de granulomas, são compatíveis com 
PH: PIU, PO, DAD, PINE, pneumonia intersticial bronquiolocêntrica ou bronquiolite constritiva. 

(   ) O diagnóstico de sarcoidose é determinado pela associação de critérios clínicos, radiológicos 
e/ou histológicos. Em algumas situações, o diagnóstico pode ser aceito sem a necessidade de 
confirmação tecidual. Muitos pacientes com sarcoidose necessitam de tratamento, como 
naqueles com doença em estádio I, com ou sem eritema nodoso, evoluindo com resolução 
espontânea da doença. Corticosteroide é a droga de escolha para o tratamento da sarcoidose. 

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

A) V V V V F 
B) V F F V V 
C) V F F F F 
D) F V V F V 
E) F V V V V 
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Questão 39 (Peso 2)  

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

(   ) A tosse decorrente do refluxo predomina no período diurno e está associada a manifestações 
típicas do RGE (pirose e regurgitação). 

(   ) As maiores causas de tosse aguda são as infecções virais das vias aéreas superiores, em 
especial o resfriado comum, e das vias aéreas inferiores, com destaque para as 
traqueobronquites agudas. 

(   ) A ocorrência de tosse nos usuários de anti-hipertensivos inibidores da enzima conversora de 
angiotensina pode ser justificada pela elevação de fatores facilitadores deste sintoma, o que 
ocorre em prevalência de aproximadamente 20%. 

(   ) Dispneia, opressão no peito, chiado e cansaço fácil, além da tosse, sugerem fortemente o 
diagnóstico de asma, mas estes sintomas podem estar completamente ausentes e esta 
condição denomina-se, então, tosse variante de asma. 

(   ) Em indivíduos não fumantes, com radiografia de tórax normal e que não estejam utilizando 
enzima de conversão da angiotensina, a tosse, normalmente, é ocasionada por três condições, 
asma, rinossinusite ou a doença do refluxo gastresofágico, e duas causas podem estar 
presentes no mesmo indivíduo. 

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

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

Questão 40 (Peso 1)  

É bastante provável que muitos milhões de brasileiros apresentem distúrbios respiratórios do sono 
(DRS) que não são tratados ou sequer diagnosticados, portanto, esses pacientes sofrem com a 
deterioração da qualidade de vida, que é comprometida sem a qualidade de sono, e, ainda mais, 
tendo que lidar com complicações desses distúrbios, quando não tratados.  

Em relação aos distúrbios respiratórios do sono, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A primeira escolha para tratamento dos DRS são os aparelhos intraorais e cirurgia. 
(   ) Na avaliação secundária, deve-se incluir a pesquisa de hipertensão arterial sistêmica e 

pulmonar. 
(   ) A oximetria noturna apresenta boa especificidade, sendo recomendada para o diagnóstico de 

SAHOS, quando associada a uma história clínica sugestiva.  
(   ) Seus sinais e sintomas são, na sua maioria, subjetivos e, portanto, deve haver suspeição 

diagnóstica quando existirem roncos, sonolência diurna, cansaço, desânimo e alteração de 
humor.  

(   ) A SAHOS está associada a várias doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial 
sistêmica, fibrilação atrial e aterosclerose. Os mecanismos primários de SAHOS, que são 
deletérios ao sistema cardiovascular, são: hipóxia intermitente, microdespertares e geração de 
pressão intratorácica negativa durante os eventos respiratórios obstrutivos associados a 
aumento de pressão arterial.  

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

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

  


