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1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia 
as assertivas: 

Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão 
que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao 
contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves 
comprido, o primeiro era baixo e moreno, o segundo 
alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. 
Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da 
paternidade nascia das maneiras com que o primeiro 
tratava o segundo; um pai não se desfaria mais em 
carinhos, cautelas e pensamentos. 

(Machado de Assis. “Pílades e Orestes”. In: Os cem melhores contos 
brasileiros do século, p.63.) 

 
I. Em “A ideia da paternidade nascia das maneiras 

com que o primeiro tratava o segundo”, 
considerando a totalidade do texto, tem-se um caso 
de coesão referencial.  

II. Os adjetivos empregados ao longo do texto 
evidenciam uma comparação entre os 
personagens. 

III. O texto é narrado em terceira pessoa e predomina 
a linguagem coloquial.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
d) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 
2. Considerando, ainda, o texto da questão anterior, 

analise a seguinte oração: 

Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas 
e pensamentos.  

O verbo empregado está conjugado em qual tempo e 
modo verbais? 

a) Pretérito perfeito do indicativo. 
b) Futuro do presente do indicativo. 
c) Futuro do pretérito do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 
3. Assinale a alternativa em que há ERRO no emprego da 

vírgula.  

a) Joice, queria mais tempo para estudar para a prova.   
b) A profissão de Maurício, que é revisor de textos, 

requer muita atenção às regras gramaticais. 
c) Ana entregou o trabalho de português, e Sofia ficou 

encarregada de corrigir as redações.   
d) Eu ando de bicicleta todos os dias. Ele, apenas nos 

finais de semana.  
 
4. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto às vozes verbais: 

I. Na voz ativa o sujeito é agente.  
II. A voz passiva pode ser analítica, sintética ou 

reflexiva.  
III. Em “Aspirou-se a casa toda”, tem-se voz ativa.  
IV. Em “Nos encontraremos amanhã, no lugar de 

sempre”, tem-se voz reflexiva recíproca.  

a) Apenas I está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas II e III estão incorretas. 

 

5. Após a leitura do texto apresentado a seguir, leia as 
assertivas: 

Cidade Invisível  
2021 | 16 | 1 temporada  
Programas e séries brasileiras 
Após uma tragédia familiar, um homem descobre 
criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se 
dá conta de que elas são a resposta para seu passado 
misterioso. 

Estrelando: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio 
Lago.  

(Disponível em: https://www.netflix.com/br/title/80217517.) 

I. Considerando seus elementos e suas 
características, pode-se afirmar que o texto se trata 
de uma sinopse, uma vez que apresenta, de forma 
resumida, o conteúdo de um produto cultural.  

II. Há, no texto, elementos subjetivos que expressam 
comentários e avaliações pessoais.  

III. O texto em questão pode ser classificado como 
dissertativo-argumentativo.   

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva II está incorreta. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I está correta. 
d) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 
Para responder às questões 6 e 7, leia o texto apresentado 
a seguir: 

VISÕES DA NOITE  

Passai, tristes fantasmas! O que é feito 
Das mulheres que amei, gentis e puras, 
Umas devoram negras amarguras, 
Repousam outras em marmóreo leito! 
 
Outras no encalço de fatal proveito 
Buscam à noite as saturnais escuras, 
Onde empenhando as murchas formosuras 
Ao demônio do ouro rendem preito! 
 
Todas sem mais amor! Sem mais paixões! 
Mais uma fibra trêmula e sentida! 
Mais um leve calor nos corações! 
 
Pálidas sombras de ilusão perdida, 
Minh’alma está deserta de emoções, 
Passai, passai, não me poupeis a vida! 
 
(Autor: Fagundes Varella) 

 
6. Com relação às classes gramaticais, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) O verbo “empenhando”, considerando sua forma 
nominal, está no gerúndio. 

b) Os vocábulos “gentis” e “trêmula” pertencem à 
mesma classe gramatical. 

c) O vocábulo “está” se trata de um verbo de ligação. 
d) Os vocábulos “fantasmas” e “marmóreo” são 

substantivos. 
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7. Considerando aspectos ortográficos, semânticos e de 
acentuação, leia as assertivas: 

I. O sinal de pontuação empregado em “Minh’alma” é 
denominado apóstrofo.  

II. Os vocábulos “trêmula” e “pálida” são 
proparoxítonos.  

III. O vocábulo “deserta” poderia ser substituído, sem 
alterar o sentido expresso no texto, por “vazia”.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está incorreta. 
c) A assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva I está incorreta. 

 
8. Na frase “Aquela senhora, a partir de hoje, trabalha em 

outra empresa”, os pronomes são classificados, 
respectivamente, como: 

a) Relativo e possessivo. 
b) Demonstrativo e indefinido. 
c) Pessoal e relativo. 
d) Demonstrativo e pessoal. 

 
9. Analise o emprego das conjunções nas assertivas 

abaixo e assinale, correta e respectivamente, a ideia 
expressa por cada uma delas.  

I. Ela não irá ao parque, porque haverá prova no 
mesmo dia.  

II. Ele ficará feliz, se você for visitá-lo.  
III. Ela estudou, a fim de passar no concurso. 

a) Conclusão; causa; explicação. 
b) Condição; concessão; conclusão. 
c) Explicação; condição; finalidade. 
d) Consequência; condição; causa. 

 
10. Na frase “Deve-se ter discrição na descrição dos 

fatos”, os termos destacados estabelecem, entre si, 
uma relação de: 

a) Homonímia.  
b) Sinonímia. 
c) Antonímia. 
d) Paronímia. 

 
11. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à 

Saúde segundo a Constituição Federal de 1988: 

a) Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de 
concurso público, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação. 

b) O Sistema Único de Saúde será financiado com 
recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 

c) Ao Sistema Único de Saúde compete fiscalizar e 
inspecionar alimentos, compreendido o controle de 
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 
para consumo humano e animal. 

d) Os critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 
destinados a seus respectivos Municípios, 
objetivando o progressivo acréscimo das 
disparidades regionais. 

12. Segundo a Lei Federal nº 8080 de 19/09/90, as ações e 
serviços públicos de saúde e serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o SUS, são 
desenvolvidos de acordo com diretrizes e obedecendo 
a princípios. Assinale a alternativa INCORRETA no que 
diz respeito aos princípios: 

a) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento. 
b) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 

ou privilégios de qualquer espécie. 
c) Preservação da dependência das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral. 
d) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 

sua saúde. 
 
13. Em relação à competência e as atribuições que 

exercerão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, em seu âmbito administrativo, leia o 
apresentado a seguir e identifique a sequência correta: 

I. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento 
de padrões de qualidade e parâmetros de custos 
que caracterizam a assistência à saúde. 

II. Elaboração de normas para regular as atividades 
de serviços privados de saúde, tendo em vista a 
sua relevância pública. 

III. Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros 
e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 
em conformidade com a definição da política 
consubstanciada em planos de saúde, aprovados 
pelos conselhos de saúde. 

IV. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
14. Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069/1990: 

a) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção 
à saúde de gestantes, públicos e privados são 
obrigados a manter o registro das atividades 
desenvolvidas, através de prontuários individuais, 
pelo prazo de dezesseis anos. 

b) Os filhos, da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e deveres, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação. 

c) A guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive os pais. 

d) Os profissionais que atuam no cuidado diário ou 
frequente de crianças na primeira infância receberão 
formação específica e permanente para a detecção 
de sinais de risco para o desenvolvimento físico, 
bem como para o acompanhamento que se fizer 
necessário. 
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15. Segundo o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741/2003, 
assinale a alternativa correta: 

a) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, 
por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, 
para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial 
às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

b) A perda da condição de segurado será considerada 
para a concessão da aposentadoria por idade, 
desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo 
de contribuição correspondente ao exigido para 
efeito de carência na data de requerimento do 
benefício. 

c) Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles 
especificamente aos seguintes órgãos: autoridade 
policial e aos Conselhos Municipal e Estadual do 
Idoso. 

d) O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de 
sua saúde física e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade. 

 
16. No que diz respeito às entidades de atendimento ao 

idoso, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo 
em caso de força maior. 

b) As entidades governamentais e não governamentais 
de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de 
seus programas, junto ao órgão competente da 
Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou 
Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes 
de atendimento. 

c) O dirigente de instituição prestadora de atendimento 
ao idoso responderá civilmente pelos atos que 
praticar em detrimento do idoso, com prejuízo das 
sanções administrativas. 

d) Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho 
compatíveis com os princípios do Estatuto do Idoso. 

 
17. Assinale a alternativa correta no que diz respeito às 

competências da Justiça da Infância e da Juventude 
segundo a Lei Federal 8.069/1990: 

a) Conhecer de ações penais fundadas em interesses 
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 
adolescente. 

b) Conceder a emancipação, nos termos da lei civil, 
quando faltarem os avós. 

c) Aplicar penalidades judiciais nos casos de infrações 
contra norma de proteção à criança ou adolescente. 

d) Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. 
 
 
 

18. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 
assunto Estratégia da Saúde da Família: 

a) O Programa Saúde da Família possui ações para a 
promoção e proteção da saúde, como também para 
a prevenção, recuperação e reabilitação de doenças 
e agravos, incluindo o diagnóstico e o tratamento. 

b) O PSF facilita a compreensão do paciente no 
contexto em que vive, como exemplo, as visitas 
domiciliares que possibilitam a identificação dos 
componentes de cada núcleo familiar. 

c) O Programa Saúde da Família é uma estratégia 
desenvolvida pelo Ministério da Saúde com o 
objetivo de oferecer atenção básica de forma mais 
resolutiva e humanizada. 

d) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) teve início no fim de década de 80 como 
uma iniciativa de algumas áreas do Norte do país 
em buscar alternativas para melhorar as condições 
de saúde de suas comunidades. 

 
19. A Infecção Hospitalar é a infecção adquirida após a 

internação do paciente, manifestada durante a 
internação, ou após a alta, desde que seja relacionada 
com a internação ou procedimentos hospitalares. 
Analise as afirmativas abaixo quanto aos conceitos em 
Infecção Hospitalar e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta: 

I. Colonização – Crescimento e multiplicação de um 
microorganismo em superfícies epiteliais do 
hospedeiro, sem expressão clínica ou imunológica. 

II. Infecção Comunitária – Constatada na admissão 
porém, relacionada com a internação anterior do 
paciente no mesmo hospital. 

III. Infecção Metastática – é a expansão do agente 
etiológico para novos sítios de infecção. 

IV. Disseminador – Indivíduo que alberga um 
microorganismo específico, sem apresentar quadro 
clínico atribuído ao agente e que serve como fonte 
potencial de infecção. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas. 
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20. Biossegurança é um conjunto de medidas necessárias 
que visam prevenir, minimizar ou eliminar riscos 
inerentes às atividades que possam interferir ou 
comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o 
meio ambiente. Analise as assertivas abaixo e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta: 

I. A higienização das mãos é, isoladamente, a ação 
mais importante para a prevenção e controle das 
infecções hospitalares. A distribuição e a 
localização de unidades ou pias para a higienização 
das mãos, de forma a atender a necessidade nas 
diversas áreas hospitalares – além da presença dos 
produtos – é fundamental para a obrigatoriedade da 
prática. 

II. O Equipamento de Proteção Individual é uma 
barreira mecânica entre a transmissão de 
patógenos de materiais biológicos potencialmente 
contaminados e o profissional de saúde. 

III. O não uso ou o uso inadequado do EPI poderá 
favorecer a contaminação do profissional e permitir 
a transmissão de infecção relacionada à assistência 
à saúde. 

IV. Riscos biológicos são riscos oferecidos por diversos 
tipos de microorganismos que possam infectar o 
indivíduo por vias respiratórias, contato com a pele 
ou ingestão. Dentre esses estão as bactérias, 
fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
21. Dentre os princípios fundamentais constantes no 

Código de Ética médica é INCORRETO afirmar: 

a) O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do 
trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo 
controle dos riscos à saúde inerentes às atividades 
laborais. 

b) O médico se responsabilizará, em caráter 
presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes 
de relação particular de confiança e executados com 
diligência, competência e prudência. 

c) No processo de tomada de decisões profissionais, 
de acordo com seus ditames de consciência e as 
previsões legais, o médico aceitará as escolhas de 
seus pacientes relativas aos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, 
desde que adequadas ao caso e cientificamente 
reconhecidas. 

d) Nenhuma disposição estatutária ou regimental de 
hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará 
a escolha pelo médico, dos meios cientificamente 
reconhecidos a serem praticados para estabelecer o 
diagnóstico e executar o tratamento, salvo quando 
em benefício do paciente. 

 
 
 
 
 
 
 

22. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. É vedado ao 
médico: 

I. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições 
exclusivas da profissão médica. 

II. Deixar de assumir responsabilidade por ato médico 
que não praticou ou do qual não participou. 

III. Atender em setores de urgência e emergência, se 
respaldado por decisão majoritária da categoria. 

IV. Deixar de esclarecer o paciente sobre as 
determinantes sociais, ambientais ou profissionais 
de sua doença. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
23. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

A Helicobacter pylori, mais conhecida como H.pylori, é 
uma bactéria que vive no nosso estômago e duodeno, 
sendo responsável pela infecção bacteriana crônica 
mais comum em seres humanos, presente em todas as 
populações e em indivíduos de todas as idades. 
Estimativas conservadoras sugerem que mais de 50% 
da população mundial possui o estômago colonizado 
por essa bactéria. 

I. A água contaminada, principalmente nos países em 
desenvolvimento, costuma servir como uma fonte 
de bactérias. A H.pylori consegue permanecer 
viável na água por vários dias. 

II. A grande maioria dos pacientes contaminados 
pela H.pylori não apresenta nenhum tipo de 
sintoma ou complicação. Há cepas da bactéria mais 
agressivas e há cepas mais indolentes, o que 
explica, em parte, a ocorrência de sintomas apenas 
em poucas pessoas contaminadas.  

III. Atualmente existem vários métodos para se 
diagnosticar a presença da bactéria H.pylori. 
Entretanto, mais importante do que diagnosticar a 
bactéria é saber em quem se deve pesquisar a sua 
presença. Como em alguns locais até 90% da 
população apresenta-se contaminada pela bactéria, 
os testes serão positivos em quase todo mundo. 
Portanto, não faz sentido solicitar pesquisa 
de H.pylori em pessoas sem queixas específicas. 

IV.  O H.pylori está relacionado ao surgimento de um 
tipo específico de linfoma do estômago, chamado 
de MALT. A relação é tão forte que o tratamento 
deste tumor é feito com antibióticos e a erradicação 
da bactéria leva à cura desta neoplasia. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
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24. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são 
a causa principal de mortalidade e de incapacidade 
prematura na maioria dos países de nosso continente, 
incluindo o Brasil. Este fenômeno, denominado 
“transição epidemiológica”, ocorre devido à mudança 
do padrão de mortalidade que afeta a população.  
Anteriormente, no início do século passado, às doenças 
infecciosas eram as que mais levavam ao óbito (~ 50%) 
enquanto que hoje, com as melhorias de condições 
sócio-econômico-culturais, a mortalidade é 
preponderantemente consequência das doenças 
crônicas não transmissíveis. 

Com relação às DCNT é correto afirmar:  

a) A Organização Pan-Americana de Saúde promove a 
abordagem deste tema através da Estratégia 
Regional e Plano de Ação para um enfoque 
integrado sobre a prevenção e controle das doenças 
crônicas, incluindo a alimentação, a atividade física 
e a saúde; que foi aprovada pelo 47° Conselho 
Diretivo da OPAS em setembro de 2006.  

b) A transição epidemiológica caracteriza-se pela 
mudança do perfil de morbidade e de mortalidade de 
uma população, com aumento progressivo das 
mortes por doenças infectocontagiosas e diminuição 
das mortes por doenças crônicas.  

c) A etiologia múltipla das DCNT permite que elas 
possuam causas claramente definidas.  

d) 80% das doenças crônicas ocorrem em países de 
alta renda. 

 
25. As doenças exantemáticas são doenças infecciosas 

nas quais a erupção cutânea é a característica 
dominante, mas geralmente também apresentam 
manifestações sistêmicas. Na maioria das vezes o 
diagnóstico é apenas clínico. A análise do tipo de lesão, 
dos sinais e sintomas concomitantes e a epidemiologia 
permite inferir o diagnóstico etiológico sem a 
necessidade de exames laboratoriais. 

É correto afirmar sobre doenças exantemáticas: 

a) As complicações da varicela são: Infecções viral 
secundárias, marcha antalgica, ataxia cerebelar, 
encefalite, fasceite necrosante, pneumotórax, 
síndrome de Reye, manifestações hemorrágicas, 
síndrome da pele escaldada.  

b) Na fase Exantemática do eritema infeccioso: ocorre 
febre baixa, cefaleia, sintomas de IVAS e 
linfadenopatia. 

c) A rubéola é causada por bactéria, o Estreptococos 
pyogenes e transmitida por via respiratória. 

d) Os sinais mais clássicos da escarlatina são: Sinal de 
Filatov; sinal de Pastia; língua de framboesa (bem 
característico, mas também pode ocorrer na doença 
de Kawasaki). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Aliado às estratégias de prevenção, o diagnóstico 
precoce fornece ao paciente uma chance maior de 
cura e aumento de sobrevida, uma vez que possibilita a 
intervenção antes do desenvolvimento do câncer 
propriamente dito ou em suas fases iniciais, quando o 
tratamento é, na maioria dos casos, mais efetivo. 

Em relação ao diagnóstico precoce do câncer é correto 
afirmar: 

a) O Sistema de Informação do Câncer do Colo do 
Útero - SISCOLO foi desenvolvido pelo INCA em 
2003, em parceria com o Departamento de 
Informática do SUS (Datasus), como ferramenta de 
gerência das ações do programa de controle do 
câncer de colo do útero. Os dados gerados pelo 
sistema permitem avaliar a cobertura da população-
alvo, a qualidade dos exames, a prevalência das 
lesões precursoras, a situação do seguimento das 
mulheres com exames alterados, dentre outras 
informações relevantes ao acompanhamento e 
melhoria das ações de rastreamento, diagnóstico e 
tratamento.  

b) Foi iniciado em 2004 um Projeto com o objetivo de 
impulsionar o monitoramento interno e externo da 
qualidade dos laboratórios de citopatologia (MIQ e 
MEQ). As ações incluíram a avaliação das diretrizes 
e construção de modelo de monitoramento para o 
plano de trabalho dos Estados; realização de 
diagnóstico situacional do MIQ e MEQ nos 
prestadores de serviços ao SUS; acompanhamento 
e monitoramento das atividades em estados–piloto. 

c) O método de rastreamento do câncer do colo do 
útero no Brasil é o exame citopatológico (exame de 
Papanicolaou), que deve ser oferecido às mulheres 
ou qualquer pessoa com colo do útero, com idade 
entre 15 e 70 anos e mesmo que não tiveram 
atividade sexual. Isso pode incluir homens trans e 
pessoas não binárias designadas mulher ao nascer. 

d) De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), as estratégias para a detecção precoce são 
o diagnóstico precoce (abordagem de pessoas com 
sinais e/ou sintomas da doença) e o rastreamento 
(aplicação de um teste ou exame numa população 
assintomática, aparentemente saudável, com 
objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer e 
encaminhá-la para investigação e tratamento). O 
teste utilizado em rastreamento deve ser seguro, 
relativamente barato e de fácil aceitação pela 
população, ter sensibilidade e especificidade 
comprovadas, além de relação custo-efetividade 
favorável.  

 
 
  



PREFEITURA DE PALHOÇA (SC) – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 002/SMA/2021  
Cargo: 1153 - Médico Clínico Geral ESF 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 6 de 7 

TIPO 1 

27. O tratamento do choque anafilático deve ser iniciado 
com rapidez nos serviços de saúde de urgência e 
emergência. É importante saber que, apesar de ser 
uma situação de emergência, é controlável e reversível 
desde que diagnosticada e tratada a tempo. O 
esclarecimento e a correta orientação do paciente e de 
seus familiares, bem como a prevenção, constituem o 
melhor tratamento da anafilaxia, reduzindo sua 
mortalidade. 

É correto afirmar sobre o tratamento do choque 
anafilático: 

I. São mínimas as evidências que sustentam o uso de 
anti-histamínicos H2 no contexto de emergência 
alérgica. Em adultos, sua administração, em 
conjunto com anti-histamínicos H1, determina 
bloqueio H1 mais eficaz e resolução mais rápida da 
urticária. Não existem, entretanto, diferenças em 
relação ao controle da pressão arterial sistêmica e 
de outra sintomatologia em relação ao uso isolado 
de bloqueadores H1. Se for feita opção pelo seu 
uso, a ranitidina é a droga de escolha, 50 mg (ou 
1,25 mg/kg/dose para crianças), intravenosa, em 
cinco minutos, até de 8/8 horas.  

II. Em casos sem evidências de choque, a epinefrina 
pode ser administrada por via endovenosa (EV), o 
que propicia picos mais rápidos e mais 
concentração que a via subcutânea, sendo esta 
reservada para casos mais leves de anafilaxia. A 
dose (EV) preconizada é de 0,8 a 0,9 mg (0,8 a 0,9 
mL de uma solução de 1:1.000), podendo ser 
repetida cinco a 10 minutos, quando necessário. A 
infusão IV é indicada nos pacientes com hipotensão 
arterial, sinais de choque ou naqueles que não 
respondem à administração EV de epinefrina e à 
reposição volêmica. A dose IV recomendada é de 
10 a 20 ug por minuto, em infusão contínua. 

III. Os corticoides são usados empiricamente com o 
intuito de se procurar evitar reações tardias, 
objetivo nem sempre atingido. Podem atuar 
também no manejo do broncoespasmo. 
Provavelmente não desempenham papel relevante 
no tratamento da fase aguda e seus efeitos só são 
observados horas após sua administração. A 
metilprednisolona é a droga de escolha, 125 mg (1 
a 2 mg/kg/dose para crianças) de 6/6 horas, IV. 
Uma vez instituída a corticosterapia, ela pode ser 
interrompida em três a quatro dias.  

IV. O glucagon constitui opção de tratamento para 
reações pouco responsivas à epinefrina, com 
hipotensão e bradicardia refratárias, como em 
pacientes em uso de beta-bloqueadores. Antes de 
indicá-lo, deve-se aferir se a epinefrina foi 
administrada adequadamente, além de verificar sua 
validade. O glucagon é agente inotrópico e 
cronotrópico positivo e exerce efeitos vasculares 
independentes dos receptores beta-adrenérgicos. 
Induz também o aumento de catecolaminas 
endógenas. Seus efeitos colaterais mais comuns 
são náuseas, vômitos e hiperglicemia. É usado nas 
doses de 1 a 2 mg (20-30 mg/kg, máximo de 1 mg 
em crianças), IV, em cinco minutos, seguido de 
infusão contínua de 5 a 15 mg/minuto. Outra opção 
é o uso IM, 1 a 2 mg de 5/5 minutos. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 

28. A Portaria n° 204 de 17/02/2016 estabeleceu que as 
intoxicações exógenas (por substâncias químicas, 
incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados), 
devem ser tratadas como um agravo à saúde de 
notificação compulsória semanal. Este componente da 
vigilância das intoxicações exógenas fornece as 
informações tanto para o acompanhamento dos casos 
individualmente, como para a identificação do perfil 
epidemiológico da população atingida pelas 
intoxicações. 

É correto afirmar: 

I. Dependendo do agente envolvido podem ser 
solicitados exames laboratoriais, ECG, exames de 
imagem (RX, TC) ou endoscopia digestiva alta.  

II. O manejo adequado de um paciente com suspeita 
de intoxicação depende do agente envolvido e da 
sua toxicidade, assim como do tempo decorrido 
entre a exposição e o atendimento. Além do 
suporte, o tratamento envolve medidas específicas 
como descontaminação, administração de antídotos 
e técnicas de eliminação.  

III. O carvão ativado na maioria das vezes deverá ser 
utilizado em dose única, porém pode ser 
administrado em doses múltiplas como medida de 
eliminação, em exposições a agentes de ação 
prolongada ou com circulação ênterohepática, 
como o fenobarbital, carbamazepina, dapsona, 
clorpropramida, dentre outros. As formas de 
administração em dose única são: Crianças: 2,5 
g/kg, em uma suspensão com água ou SF 0,9% na 
proporção de 4-8 mL/g. º Adultos: 100 g em 250 mL 
de água ou SF 0,9%. 

IV. Hemodiálise ou hemoperfusão: são técnicas 
comunmente utilizadas. São geralmente indicadas 
quando a velocidade de depuração da substância 
pode ser menor pela remoção extracorpórea do que 
pelo próprio clearance endógeno, que ocorre nos 
casos de nítida deterioração do quadro clínico do 
paciente ou quando os níveis séricos da substância 
determinam mau prognóstico. A hemodiálise pode 
ser útil em intoxicações por fenobarbital, teofilina, 
lítio, salicilatos e álcoois tóxicos. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 
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29. As parasitoses intestinais são muito frequentes na 
infância. São consideradas problema de saúde pública, 
principalmente nas áreas rurais e periferias das cidades 
dos países chamados subdesenvolvidos, onde são 
mais frequentes. As parasitoses são a doença mais 
comum do mundo, atingindo cerca de 25% da 
população mundial (1 em cada 4 pessoas). Sua 
transmissão depende das condições sanitárias e de 
higiene das comunidades. Além disso, muitas dessas 
parasitoses relacionam-se a déficit no desenvolvimento 
físico e cognitivo e desnutrição. 

Com relação às parasitoses é correto afirmar: 

a) Ancilostomíase: O ancilóstomo entra pela pele das 
pessoas, podendo causar irritação, até chegar no 
intestino, passando também pelo pulmão. Ele suga o 
sangue pela parede do intestino, podendo causar 
diarreia pela inflamação e também anemia 
importante. 

b) Teníase: A tênia é também conhecida como 
lombriga e também fica no intestino do homem, mas 
também passa pelo pulmão. Por isso, em casos 
mais graves, ocorre a saída de vermes pela boca ou 
pelo nariz das pessoas, além de obstrução do 
intestino, tendo às vezes até que operar o intestino 
para retirar os vermes. 

c) Ascaridíase: é o maior parasita do homem, podendo 
ocupar todo o intestino, ou seja, chegar a medir até 
12 metros. A principal complicação da ascaridíase é 
a neurocisticercose. 

d) Amebíase: A ameba é um parasita do intestino fino, 
onde ela se aloja causando diarreia. Ela pode invadir 
a parede do intestino e causar diarreia com sangue, 
mesmo nos casos leves. Também pode ir até o 
fígado, pulmão ou cérebro, causando doença 
nesses locais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. A doença ulcerosa péptica é um defeito da mucosa, 
seja gástrica ou duodenal, podendo se estender além 
dela. Aproximadamente 70% das úlceras são 
assintomáticas, podendo ser descobertas apenas nas 
complicações, como hemorragia ou perfuração. 
Quando sintomática, apresenta geralmente dor 
abdominal no hipocôndrio direito ou esquerdo. 
Classicamente, na úlcera duodenal, a dor ocorre 2 a 5 
horas após a refeição e à noite. Outros sintomas são 
empachamento pós-prandial, saciedade precoce, 
náuseas, pirose e regurgitação. O diagnóstico é feito a 
partir da suspeita clínica e estabelecido com a 
visualização da úlcera na endoscopia digestiva alta. 

Com relação às complicações da doença ulcerosa 
péptica é correto afirmar: 

I. Pacientes com úlceras associadas a H. 
pylori apresentam riscos 3 a 6 vezes menores de 
processo canceroso gástrico posteriormente.  

II. A úlcera péptica pode penetrar a parede do 
estômago. Se as aderências impedirem o 
vazamento para a cavidade abdominal, evita-se a 
perfuração livre e ocorre perfuração bloqueada.  

III. Úlceras que perfuram para a cavidade abdominal 
não limitada por aderências em geral estão 
localizadas na parede duodenal anterior ou, com 
menos frequência, no estômago. O paciente se 
apresenta com abdome agudo. Há uma dor súbita, 
intensa e contínua no epigástrio que se dissemina 
rapidamente pelo abdome, em geral tornando-se 
proeminente no quadrante inferior direito e, às 
vezes, referida em ambos os ombros.  

IV. A obstrução pode ser causada por fibrose, 
espasmo ou inflamação por uma úlcera. Os sinais e 
sintomas são vômitos recorrentes em grande 
volume, de aparecimento mais comum no final do 
dia e com frequência até 6 horas após a última 
refeição. Perda de apetite com persistência de 
distensão ou sensação de plenitude estomacal 
após se alimentar, sugere obstrução distal 
gástrica. Vômitos prolongados podem causar 
emagrecimento, desidratação e alcalose. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está correta. 

 
 


