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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 11/2021-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

1) No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. 
Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: “CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO 
GOVERNO DO ESTADO ENTRA EM NOVA FASE” A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o 
entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte 
redação: 
a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase. 
b) A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha. 
c) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência. 
d) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase 
 
2) A oração “Hoje em dia morro de medo da conta de luz” foi construída em que voz verbal? 
a) passiva sintética. 
b) passiva analítica. 
c) ativa analítica. 
d) ativa. 
 
3) Considerando a análise das formas verbais utilizadas no seguinte período, assinale a alternativa 
INCORRETA: “Um banco de dados que teria informações de mais de 92 milhões de brasileiros está 
sendo leiloado na internet.”. 
a) O verbo “teria” está conjugado no pretérito do modo subjuntivo para indicar incerteza diante da 
existência do banco de dados. 
b) O verbo na forma nominal “sendo”, utilizado em “está sendo leiloado”, está no gerúndio para indicar 
um processo. 
c) O verbo na forma nominal “leiloado” está no particípio passado, indicando uma característica do banco 
de dados; funciona, portanto, como um adjetivo. 
d) O verbo “está” encontra-se conjugado no presente do indicativo, tempo e modo verbal utilizados para 
indicar certeza de que o evento ainda está ocorrendo no momento da divulgação da notícia. 
 
4) Na frase: Mãe e filha procuravam emprego e, agora, ambas, já estão trabalhando.  
A palavra destacada corresponde a: 
a) Artigo definido 
b) Artigo indefinido 
c) Numeral cardinal 
d) Numeral multiplicativo 
 
5) Complete as frases com os pronomes eu ou mim e, depois, assinale a opção que apresenta a 
sequência CORRETA de cima para baixo. 
I. Traga o livro para ___, quero ler agora. 
II. Trouxe o texto para ____ corrigir; farei com imenso prazer. 
III. Para ____ acertar esta questão preciso de muita leitura 
a) mim, eu, eu 
b) mim, eu, mim 
c) eu, eu, eu 
d) eu, eu, mim 
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CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
6) Quando da identificação em uma unidade básica de saúde de um caso de tuberculose pulmonar 
bacilífero, sem complicações clínicas maiores, o médico de família deve: 
a) transferir o paciente para ser acompanhado pelo enfermeiro da unidade. 
b) encaminhar o paciente para um serviço de controle de tuberculose da unidade mais próxima. 
c) convocar, por carta ou telefonema à unidade, todos os membros da família para revisão junto à 
unidade. 
d) solicitar aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que compareçam ao domícilio do paciente, 
desenvolvam ações educativas e agendem consultas dos expostos à unidade. 
 
7) Segundo o Art. 199 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, porém 
é condicionada pelos seguintes termos, EXCETO: 
a) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 
b) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
c) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos. 
d) É vedada a participação estrangeira através de doações de organismos internacionais, mesmo 
vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento 
e empréstimos. 
 
8) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de todas as 
ações listadas abaixo, exceto: 
a) vigilância sanitária; 
b) fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores de saúde; 
c) vigilância epidemiológica; 
d) saúde do trabalhador; 
 
9) Dispõe a Lei 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, que vigilância sanitária é: 
a) um conjunto de ações para manter observados os riscos à saúde, devido a problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente. 
b) um conjunto de ações para intervir, exclusivamente, nas más condições de saúde do trabalhador, 
decorrentes do meio ambiente. 
c) um conjunto de ações para fiscalizar as atividades de trabalho, submetidas a riscos e agravos, 
decorrentes do meio ambiente. 
d) um conjunto de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente. 
 
10) Hodiernamente, a maneira como a União repassa os recursos do SUS para os Estados e Municípios 
ocorre por: 
a) Pagamento de produção; 
b) Pagamento de procedimentos; 
c) Transferências regulares e automáticas; 
d) Transferências pactuadas e integradas; 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) São consideradas doenças de notificação compulsória:  
a) Cólera e febre amarela.  
b) Coqueluche e poliomielite.  
c) Meningite e dengue.  
d) Todas acima estão corretas. 
 
12) Segundo a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda de 2018, insuficiência 
cardíaca pode ser conceituada como “síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de 
bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente 
com elevadas pressões de enchimento. Tal síndrome pode ser causada por alterações estruturais ou 
funcionais cardíacas e caracteriza-se por sinais e sintomas típicos, que resultam da redução no débito 
cardíaco e/ou das elevadas pressões de enchimento no repouso ou no esforço”. Considerando a 
abordagem terapêutica desta patologia, assinale a alternativa na qual todas as drogas citadas 
comprovadamente aumentam a sobrevida do paciente portador de insuficiência cardíaca:  
a) Metoprolol, Enalapril e Hidralazina associada a Nitrato.  
b) Propanolol, Furosemida e Sacubitril associado à Valsartana.  
c) Digoxina, Ivabradina e Losartana.  
d) Hidralazina, Digoxina e Furosemida 
 
13) Quando presente, o edema unilateral assimétrico é o melhor sinal de Trombose Venosa Profunda 
(TVP). Edemas bilaterais estão, mais comumente, relacionados a doenças sistêmicas, exceção feita à 
trombose da:  
a) Veia safena magna.  
b) Veia cava inferior.  
c) Veia ilíaca.  
d) Veia porta. 
 
14) O envelhecimento da divisão autônoma do sistema nervoso pode causar diversas alterações. Por 
exemplo, uma diminuição na eficácia da parte simpática pode causar:  
a) Hipotensão transitória e desmaios.  
b) Ataques isquêmicos transitórios. 
c) Diminuição na peristalse e cólicas abdominais.  
d) Dores musculares e fraqueza nos membros.  
 
15) A depuração do transporte mucociliar nasal é de fundamental importância na fisiopatologia das 
rinites. Alterações da mobilidade ciliar podem ser causadas por vários fatores, entre eles, é incorreto 
afirmar:  
a) A hiperestesia ciliar, destruição ciliar transitória ou permanente.  
b) Infecções agudas e crônicas.  
c) Processos inflamatórios, desidratação grave.  
d) Medicação tópica ou sistêmica e fibrose cística. 
 
16) A droga recomendada com propriedade de reduzir a pressão do esfíncter inferior do esôfago e a 
amplitude das suas contrações, sem alterar as do corpo esofágico, que poderia ser utilizada, por 
exemplo, num caso de impactação de carne no terço inferior do esôfago, é:  
a) Glucagon.  
b) Papaína.  
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c) Nitroglicerina.  
d) Nifedipina. 
 
17) Assinale a alternativa correta referente a leishmaniose:  
a) É uma zoonose mais comum ao macaco e ao homem.  
b) A maioria dos casos de leishmaniose cutânea humana são autolimitados, ocasionando uma 
subnotificação.  
c) Não existem vacinas específicas.  
d) Taxa de cura de 100%.  
 
11) Quanto a doença do Carrapato está correto assinalar:  
a) Manifesta-se com uma febre baixa, praticamente imperceptível.  
b) Indivíduo é infectado com vírus.  
c) Pode causar alterações no sistema nervoso central, dermatológico, exceto, respiratório, 
gastrointestinal e renal.  
d) Sendo muito grave pode levar à morte.  
 
19) Analise os serviços abaixo e identifique os que são considerados porta de entrada do SUS:  
I- Serviços de atenção primária.  
II- Serviços de atenção de urgência e emergência.  
III- Serviços de atenção psicossocial.  
IV- Serviços especiais de acesso aberto. 
Assinale a alternativa correta:  
a) Apenas os serviços II e III são considerados porta de entrada do SUS.  
b) Apenas os serviços I e III são considerados porta de entrada do SUS.  
c) Apenas os serviços II e IV são considerados porta de entrada do SUS.  
d) Apenas os serviços I, II e III são considerados porta de entrada do SUS.  
 
20) Com relação ao quadro clínico e informações clínicas sobre o enfisema pulmonar, é correto o que 
se afirma em:  
a) O tórax se modifica e a aparência se assemelha a de um “tonel de vinho”, de dimensões 
anteroposteriores diminuídas.  
b) Em fumantes os primeiros sintomas podem aparecer após os 20 anos e em portadores de deficiência 
de alfa-1 antitripsina os sintomas ocorrem mais tarde.  
c) A falta de ar inicialmente aparece aos grandes esforços e que com o progredir da doença surge até 
no repouso, tornando o doente incapaz de trabalhar, tomar banho, vestir-se ou realizar mínimos esforços; 
pode ocorrer tosse produtiva, nos casos de associação com bronquite crônica ou infecção.  
d) Há perda de peso, devido à dificuldade de comer, além da hipertrofia e rigidez dos músculos da 
respiração. Os pacientes com enfisema pulmonar tornam-se gradativamente mais e mais incapacitados, 
com consequente morte por insuficiência respiratória. 

 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 


