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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 

 
DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 

 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 
3

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
QUESTÃO 01 
A aspiração de corpo estranho é a entrada acidental de um objeto ou parte dele na via respiratória, causando 
obstrução parcial ou total da entrada de ar. Ocorre principalmente em bebês e crianças pequenas (84% em menores 
de 5 anos). São sinais sugestivos de que pode ter ocorrido aspiração de um corpo estranho, EXCETO: 
A) Tosse persistente. 
B) Lábios e unhas rosadas. 
C) Falta de ar súbita. 
D) Chiado no peito. 
 

QUESTÃO 02 
Notificação compulsória é um registro que obriga e universaliza as notificações, visando ao rápido controle de 
eventos que requerem pronta intervenção. As doenças são selecionadas através de determinados critérios como: 
magnitude, potencial de disseminação, transcedência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de controle, 
compromisso internacional com programas de erradicação etc. São doenças de notificação compulsória no 
Brasil, EXCETO: 
A) Coqueluche. 
B) Esquistossomose. 
C) Shigelose. 
D) Hantavirose. 
 

QUESTÃO 03 
O Brasil tem vivido momentos preocupantes com a quantidade de casos de microcefalia em recém-nascidos 
ocorridos nos últimos anos. Considerando as características epidemiológicas do problema, ele é classificado 
como um(a) 
A) endemia. 
B) surto. 
C) pandemia. 
D) epidemia. 
 

QUESTÃO 04 
A pílula anticoncepcional é um comprimido que você toma uma vez ao dia. Há vários tipos de pílula. A pílula 
combinada contém estrógeno e progesterona, que impedem a liberação de óvulos pelos ovários. São instruções 
que os profissionais de saúde devem repassar às usuárias das pílulas anticoncepcionais: 
A) No primeiro mês de uso, deve-se ingerir o 1.° comprimido no 5.° dia do ciclo menstrual ou, no máximo, até o 10.° 

dia, e usar preservativo durante o uso da 1.ª cartela de comprimidos. 
B) A usuária deve ingerir um comprimido por dia, até o término da cartela, preferencialmente no turno da manhã e 

utilizar minipílula durante o período menstrual. 
C) Nos casos de vômitos e/ou diarreias, com duração de dois ou mais dias, as relações sexuais devem ser evitadas 

ou o uso de métodos de barreira devem ser instituídos, pois existem possibilidades da não absorção dos 
esteroides da pílula, com consequente perda da ação anticonceptiva.  

D) Caso não ocorra a menstruação no intervalo entre as cartelas, a usuária deve interromper o uso da pílula e 
procurar o serviço de saúde para confirmar a hipótese de gravidez.  

 

QUESTÃO 05 
O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), também conhecido como infarto ou ataque cardíaco, corresponde à interrupção 
da passagem de sangue para o coração, o que provoca a morte das células cardíacas e causa sintomas como dor 
no peito, que pode irradiar para o braço. São sinais e sintomas mais característicos de um IAM: 
A) Dor torácica, tontura, sudorese, hipotensão arterial e vômito. 
B) Hipertensão, vômito, sudorese e torpor. 
C) Dor precordial, sudorese, sede e torpor. 
D) Dor epigástrica e precordial, tontura, sudorese, náuseas e vômito. 
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QUESTÃO 06 
Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), dispostos na Constituição Federal e na Lei n.º 8080, 
de 19 de setembro de 1990, estabelecem que a gestão do SUS seja fundamentada na distribuição de 
competências entre a União, os estados e os municípios. Sobre a organização, a direção e a gestão do SUS, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) As ações e os serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente, seja mediante participação 

complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade decrescente. 

B) No nível municipal, o SUS pode organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltados para a cobertura total das ações de saúde. 

C) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre 
gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS. 

D) As comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja 
execução envolve áreas não compreendidas no âmbito do SUS. 

 

QUESTÃO 07 
O diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a 
insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose (açúcar) no sangue. Diversos 
fatores contribuem para o aumento de diabéticos no mundo, entre eles podem ser citados o envelhecimento 
populacional e o crescimento urbano. Sobre essa doença, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A frequência do diabetes mellitus está tomando proporção epidêmica no Brasil.  
B) As intervenções no controle da dislipidemia podem prevenir o surgimento do diabetes.  
C) O bom controle da doença previne ou retarda complicações crônicas como as microangiopáticas.  
D) A sua detecção clínica é frequentemente feita pelo aparecimento dos sintomas da doença.  
 

QUESTÃO 08 
O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e das funções mantidas pelo poder público. 
Acerca das ações e programas do SUS, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de auxiliar o acesso aos medicamentos para o 

tratamento das doenças infectocontagiosas mais comuns no Brasil. 
B) O atendimento do SAMU 192 começa a partir do chamado telefônico, quando são prestadas orientações sobre 

as primeiras ações. A ligação é gratuita, porém somente para telefone fixo. Os técnicos do atendimento 
telefônico identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização; em 
seguida, as chamadas são remetidas ao médico regulador, que presta orientações de socorro às vítimas e 
aciona as ambulâncias, quando necessárias. 

C) Entre os objetivos da Rede Cegonha, operacionalizada pelo SUS, inclui-se um novo modelo de atenção ao parto, 
ao nascimento e à saúde da criança. 

D) Após a implantação do programa Brasil Sorridente, a saúde odontológica de adolescentes, adultos e idosos 
brasileiros está entre as melhores do mundo. 

 

QUESTÃO 09 
O médico prescreveu para o paciente P.L.M, 54 anos, um soro fisiológico de 1,2% com 250 ml para infundir em 3 
horas. Porém, há disponível na unidade apenas soro fisiológico 0,9% com 250 ml e ampolas de NaCl 20% com 
10 ml. Quantos ml são retirados da ampola de NaCl de 10 ml a 20% para a transformação do soro fisiológico 
de 0,9% para 1,2% que foi prescrito?  
A) 3,75 ml. 
B) 3,5 ml. 
C) 1,25 ml. 
D) 0,75 ml. 
 

QUESTÃO 10 
Durante o atendimento na clínica, o médico prescreveu Ringer Lactato de 720 ml para ser infundido a 60 
gotas/min. Porém, ele solicitou que fosse utilizada a bomba de infusão. A quantos ml/hora deve ser programada 
a bomba para essa infusão prescrita? 
A) 120 ml/h. 
B) 180 ml/h. 
C) 60 ml/h. 
D) 20 ml/h. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 11 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões 11 a 18.  
 
Texto 01 

Como ajudar seu cérebro a trabalhar bem melhor? Neurocientista responde 

 
(Compassionate Eye Foundation/Paul Bradbury/OJO Images Ltd/Getty Images) 

 
           “Depois do açúcar refinadoU”.  A viralização de um pequeno texto da neurocientista Carla Tieppo, que 
começava com essa frase e trazia como assunto principal os riscos de estimular o cérebro excessivamente, atestou 
para a autora que, de fato, estamos diante de um problemão. 
          Com tanto estímulo externo efêmero, o que nos resta internamente depois é o tédio. “Não dá para comparar 
uma vitória no trabalho com uma montanha-russa”, diz ela que é professora e pesquisadora da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 
          E como alcançar os mesmos níveis de serotonina que se experimenta ao devorar uma barra de chocolate? 
Para uma das principais neurocientistas do Brasil, a falta de motivação que muita gente enfrenta quase que 
diariamente para trabalhar é fruto de um mundo recheado de prazeres artificiais que preenchem o vazio deixado pela 
incompetência de gerenciamento da nossa capacidade produtiva. 
          Administrar a própria produtividade e a dos outros passa obrigatoriamente pelo entendimento do que são e 
como funcionam as emoções. Uma de suas missões como neurocientista, diz Carla, é fazer as pessoas entenderem 
que as emoções dão poderosos recursos de ação aos seres humanos, inclusive o de trabalhar mais e melhor. 
 

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/como-ajudar-seu-cerebro-a-trabalhar-bem-melhor-neurocientista-responde/>. 
Acesso em: 22 jan. 2019. 

 
QUESTÃO 11 
Considere o trecho: “Com tanto estímulo externo efêmero, o que nos resta internamente depois é o tédio.” 
(Linha 4) 
Nesse contexto, a palavra “efêmero” significa 
A) interessante. 
B) enganoso. 
C) passageiro. 
D) prazeroso. 
 

QUESTÃO 12 
De acordo com a neurocientista Carla Tieppo, a falta de motivação para o trabalho tem algumas causas, entre 
as quais NÃO se encontra: 
A) Deixar-se seduzir pelos prazeres artificiais. 
B) Desempenhar uma função de que não gosta. 
C) Não saber gerenciar a própria capacidade produtiva. 
D) Não compreender as próprias emoções. 
 

1

5

10



 
6

QUESTÃO 13 
Considere o trecho: “E como alcançar os mesmos níveis de serotonina que se experimenta ao devorar uma barra 
de chocolate?” (Linha 7) 
Infere-se que o termo “níveis de serotonina” foi associado positivamente, no texto, a  
A) consumo de açúcar. 
B) sucesso no trabalho. 
C) consumo de chocolate. 
D) estímulos externos. 
 

QUESTÃO 14 
A  interpretação que extrapola as ideias defendidas no texto encontra-se na alternativa 
A) O estímulo cerebral é prejudicial à atuação no trabalho. 
B) A satisfação gerada por uma conquista profissional é mais duradoura. 
C) Entender as próprias emoções aumenta a qualidade do trabalho. 
D) Estímulos externos produzem prazeres artificiais. 
 

QUESTÃO 15 
A neurologista Carla Tieppo responde à pergunta formulada no título do texto “Como ajudar seu cérebro a trabalhar 
bem melhor? [...]” dando sugestões entre as quais NÃO se encontra 
A) Evitar estímulos externos efêmeros. 
B) Compreender como funcionam as emoções. 
C) Consumir mais açúcar. 
D) Administrar a própria capacidade produtiva. 
 

QUESTÃO 16 
Quanto à sua tipologia, pode-se afirmar que se trata de um texto predominantemente 
A) narrativo. 
B) descritivo. 
C) poético. 
D) dissertativo. 
 

QUESTÃO 17 
As aspas usadas no texto assinalam o uso de 
A) ironia. 
B) intertextualidade. 
C) ressignificação. 
D) estrangeirismo. 
QUESTÃO 18 
Considere o trecho: “Com tanto estímulo externo efêmero, o que nos resta internamente depois é o tédio.” (Linha 4) 
Assinale a alternativa CORRETA, tendo em vista a organização morfossintática do trecho.  
A) A palavra “que” foi usada como conjunção explicativa. 
B) A posição enclítica do pronome “nos” é facultativa. 
C) O termo “tanto” foi usado no texto como um advérbio de intensidade. 
D) A vírgula foi usada para intercalar um adjunto adverbial antecipado. 
 
Texto 02 
Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões 19 e 20.  
 “Depois do açúcar refinado, da farinha branca, do sal marinho, das drogas sintéticas, do melhoramento genético da 
Cannabis, dos videogames e das redes sociais, seu sistema dopaminérgico aprende a desconsiderar o prazer de 
uma boa fruta, de um dia de trabalho ou de uma caminhada. Quando sua referência de experiência de alto valor 
agregado é um dia na Disney ou um jantar ultracalórico em algum outback da vida, os dias comuns se tornam difíceis 
de viver. E o mercado de consumo está agora mesmo preparando o lançamento de seu novo agente altamente 
estimulante que você fará questão de consumir. Lícito ou ilícito. Isso é o de menos. O pior efeito das coisas viciantes 
é como elas depreciam o valor de uma vida simples. Aí, quando o dia a dia se torna sufocante, há sempre uma nova 
droga para dar conta disso. Nada contra suas experiências de alto valor dopaminérgico, mas considero fundamental 
que você saiba de onde vem esse tédio insuportável que você sente longe delas.” 
Disponível em: <https://www.facebook.com/neurofriends/posts/depois-do-a%C3%A7ucar-refinado-da-farinha-branca-
do-sal-marinho-das-drogas-sint%C3%A9ticas/1345032862202420/>. Acesso em: 22 jan. 2019. Adaptado. 
 
QUESTÃO 19 
A autora se posiciona contrariamente à(s)/ao 
A) busca do prazer naquilo que é artificial. 
B) rotina de uma vida simples. 
C) tédio insuportável que as pessoas sentem. 
D) drogas que tratam a depressão. 
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QUESTÃO 20 
De acordo com o texto, NÃO se pode inferir que: 
A) O verdadeiro prazer encontra-se naquilo que é mais simples e natural. 
B) O mercado aproveita-se do consumismo das pessoas, para fazê-las consumir mais. 
C) A vida se torna difícil quando a fonte de prazer depende do poder aquisitivo. 
D) A vida moderna tem como consequência natural e inevitável o tédio. 
 

 

 

 


