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SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – SAPS/MS 
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – ADAPS 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2021 

MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, 
Conhecimentos SUS 15 (quinze) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 
ínico da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Cadeno de Questões antes do horário 
permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Utilize o texto abaixo para responder as 

questões 01 à 05. 
 
“Fazer ‘turismo sustentável’ exige respeito ao meio 

ambiente e à cultura local; veja miniguia com dicas” 

Medidas simples podem melhorar a experiência do 

viajante enquanto beneficiam as comunidades 

visitadas, o ambiente e seu meio. 
(Por Patrícia Figueiredo, G1. 04-abr-2019) 

Observe os itens apresentados pelo Guia do desafio: 

turismo sustentável: 

1 - Pesquise o destino: conheça a história, cultura e 

problemas locais. 

2 - Busque a diversidade: os destinos têm só um cartão-

postal e não são legais só na alta temporada. 

3 - Escolha os serviços: pousada e agência 

regularizados pagam impostos que ajudam a manter o 

local. 

4 - Respeite a natureza: não imponha som alto à fauna. 

Não deixe lixo na área, nem mate animais 

peçonhentos. 

5 - Não explore os animais: andar de elefante ou nadar 

com golfinhos não é tão divertido para eles. Fuja de 

lembrancinhas feitas com produtos de origem animal. 

6 - Cumpra as regras de visitação: não abra novas 

trilhas, não acenda fogueiras e não deixe marcas em 

grutas. 

7 - Economize recursos naturais: água e eletricidade 

devem ser poupadas: os hotéis usam os recursos 

finitos do planeta. 

8 - Prefira produtos e serviços locais: o lucro de grandes 

redes geralmente vai para o país onde a empresa foi 

criada. 

9 - Respeite a cultura local: deixe o carro na pousada 

se vir uma procissão e cuidado para não entrar em 

locais privados sem permissão. 

10 - Seja menos turista e mais viajante: não foque 

somente nas selfies, curta o meio, curta o ambiente, 

observe e compartilhe a experiência do nativo. 
(Disponível em https://g1.globo.com/natureza/desafio-

natureza/noticia/2019/04/06/fazer-turismo-sustentavel-exige-

respeito-ao-meio-ambiente-e-a-cultura-local-veja-miniguia-com-

dicas.ghtml) 

1) Observe as afirmativas sobre o texto - Fazer 
‘turismo sustentável’ e assinale a alternativa 
correta em relação à interpretação e 
compreensão dele: 
I. O texto informa que os turistas devem ser 

educados ao sair de suas casas e entrar em 
hotéis de lugares turísticos. 

II. Tirar selfies, ir a procissões, conhecer lugares 
históricos e deixar sua marca em grutas, essas 
características positivas do turista é que vão 
indicar quais podem entrar em lugares 
turísticos. 

III. O texto orienta o turista em como deve 
proceder ao visitar lugares turísticos prezando 
pelo turismo sustentável. 

 Estão corretas as afirmativas. 
a) I apenas. 
b) I e II apenas. 
c) I e III apenas. 
d) II e III apenas. 
e) III apenas. 

 

2) Para desenvolvimento desta questão, 
utilizamos, como inspiração o texto. Leia as 
afirmativas e assinale a alternativa correta com 
base na sintaxe. 
I. Adoramos viajar para cidades turísticas. No 

caminho vemos belas paisagens e caminhos. 
II. Soubemos que houveram comemorações 

nesta cidade turística no ano passado. 
III. Quando chegamos, a cidade turística estava 

abandonada. 
 Estão corretas as afirmativas. 

a) I apenas. 
b) III apenas. 
c) I e II apenas. 
d) I e III apenas. 
e) II e III apenas. 
 

3) De acordo com o texto, “O gênero textual 
injuntivo do texto é classificado como guia. 
Isso significa que esse é um gênero textual não 
literário. Suas características são: 
I. Na tipologia textual, é formado pelo texto 

injuntivo, também chamado de texto 
instrucional. 

II. Indica ordem, persuasão, orientação. 
III. O modo verbal utilizado nos textos injuntivos, 

incluindo o gênero guia, é o futuro do pretérito. 
 Estão corretas as afirmativas. 

a) I apenas. 
b) I e III apenas. 
c) I e II apenas. 
d) II e III apenas. 
e) III apenas. 

https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/04/06/fazer-turismo-sustentavel-exige-respeito-ao-meio-ambiente-e-a-cultura-local-veja-miniguia-com-dicas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/04/06/fazer-turismo-sustentavel-exige-respeito-ao-meio-ambiente-e-a-cultura-local-veja-miniguia-com-dicas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/04/06/fazer-turismo-sustentavel-exige-respeito-ao-meio-ambiente-e-a-cultura-local-veja-miniguia-com-dicas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/04/06/fazer-turismo-sustentavel-exige-respeito-ao-meio-ambiente-e-a-cultura-local-veja-miniguia-com-dicas.ghtml
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4) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas existentes no 
diálogo abaixo, utilizando as formas de 
‘porquê’: 
A) Vamos acampar nesse lado da praia. 
B) Não mesmo! 
A) _________? 
B) __________ há muitos mosquitos. 
A) Não entendo o___________ de vir aqui se tem 

alergia a picadas de insetos. 
B) Vamos voltar para a pousada, o turismo 

sustentável está mais interessante, essa praia 
não é para turistas, não tem infraestrutura. 

a) Porque – Por que – porquê. 
b) Por que – Porque – por quê. 
c) Porquê – Porque – por que. 
d) Por que – Por que – porquê. 
e) Por quê – Porque – porquê. 

 

5) De acordo com o texto – Fazer ‘turismo 
sustentável’, podemos afirmar que o guia 
conscientiza o turista para “pesquisar o 
destino da viagem _____ cumprir com as 
regras de visitação, _____ não explorar os 
animais e nem focar somente nas selfies”. 

 Os elementos, que preenchem corretamente 
cada lacuna, são as conjunções coordenadas 
constantes da sintaxe. Assinale a alternativa 
que preencha correta e respectivamente as 
lacunas. Observe, também, a classificação de 
cada conjunção. 
a) e (adversativa) - mas (conclusiva). 
b) e (aditiva) - mas (adversativa). 
c) entretanto (adversativa) - ou (alternativa). 
d) porque (interrogativa) - não obstante (aditiva). 
e) embora (aditiva) - conforme (alternativa). 

CONHECIMENTOS SUS 

 
6) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, 

no que diz respeito às equipes de Atenção 
Primária (eAP), analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
I. As equipes de Atenção Primária (eAP) deverão 

ser compostas minimamente por médicos, 

preferencialmente especialistas em medicina 

de família e comunidade e enfermeiros, 

preferencialmente especialistas em saúde da 

família, cadastrados em uma mesma Unidade 

de Saúde. 

II. Não é vedado aos profissionais da eAP a 

participação em mais de uma eAP. 

III. A composição da carga horária mínima por 

categoria profissional deverá ser de 10 (dez) 

horas, com no máximo de 3 (três) profissionais 

por categoria, devendo somar no mínimo 40 

horas/semanais. 

 Estão corretas as afirmativas. 
a) I, II e III 
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) III apenas 
e) I apenas 

 

7) Considerando o Decreto 7508/2011, que 
regulamenta a lei 8080/1990, no que diz 
respeito ao planejamento em saúde, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde 

b) O planejamento da saúde é obrigatório para os 
entes públicos e será indutor de políticas para 
a iniciativa privada 

c) O Mapa da Saúde será utilizado na 
identificação das necessidades de saúde e 
orientará o planejamento integrado dos entes 
federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde 

d) No planejamento devem ser considerados os 
serviços e as ações prestados pela iniciativa 
privada, de forma complementar ou não ao 
SUS, os quais deverão compor os Mapas da 
Saúde regional, estadual e nacional 

e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) estabelecerá as diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de 
saúde, de acordo com as características 
epidemiológicas e da organização de serviços 
nos entes federativos e nas Regiões de Saúde 
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8) Leia com atenção o texto abaixo, e a seguir, 
assinale a alternativa correta que contém a 
diretriz da Política Nacional de Atenção Básica, 
a que ele se refere. 
Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos 
usuários entre os pontos de atenção das Redes de 
Atenção à Saúde. Atuar como o centro de 
comunicação entre os diversos pontos de atenção, 
responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários 
em qualquer destes pontos através de uma 
relação horizontal, contínua e integrada, com o 
objetivo de produzir a gestão compartilhada da 
atenção integral. Articular também as outras 
estruturas das redes de saúde e intersetoriais, 
públicas, comunitárias e sociais. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Longitudinalidade do cuidado 
b) Ordenar as redes 
c) Coordenar o cuidado 
d) Regionalização e Hierarquização 
e) Territorialização 

 

9) Os registros da avaliação antropométrica e dos 
marcadores do consumo alimentar das 
pessoas atendidas nos serviços de Atenção 
Primária à Saúde, desde que inseridos em 
sistemas de informação compõem os 
relatórios que revelam a situação alimentar e 
nutricional da população atendida e permitem 
a orientação de ações, políticas e estratégias 
para a atenção integral à saúde. Assinale a 
alternativa correta que indica dois desses 
sistemas de informação.  
a) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(Sisvan) e e-SUS Atenção Primária 
b) Sistema de Informação de Agravos Nutricionais 

(Sinan) e e-SUS Atenção Primária 
c) Sistema de Informação de Agravos Nutricionais 

(Sinan) e e-SUS Notifica 
d) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(Sisvan) e e-SUS Notifica 
e) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(Sisvan) e Sistema de Informação de Agravos 
Nutricionais (Sinan) 

10) Taxa de fecundidade total é um dos 
indicadores utilizados para a Saúde. Sobre 
esse indicador, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) Corresponde ao número médio de filhos 

nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final do 
seu período reprodutivo, na população 
residente em determinado espaço geográfico, 
no ano considerado. 

(  ) O decréscimo da taxa pode estar associado a 
vários fatores, tais como: urbanização 
crescente, redução da mortalidade infantil, 
melhoria do nível educacional, ampliação do 
uso de métodos contraceptivos, maior 
participação da mulher na força de trabalho e 
instabilidade de emprego. 

(  ) Junto com a migração, esse indicador é o 
principal determinante da dinâmica 
demográfica, não sendo afetado pela estrutura 
etária da população. 

(  ) Taxas inferiores a 2,1 são sugestivas de 
fecundidade insuficiente para assegurar a 
reposição populacional. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - F 
b) V - V - V - V 
c) V - V - F - F 
d) V - F - V - F 
e) F - V - F - V 

 

11) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. Refere-se à experiência 
internalizada da existência do outro, não como 
um objeto, mas como um outro sujeito 
copresente no mundo das relações 
intersubjetivas. Considerando a Política 
Nacional de Humanização, esta frase 
corresponde a definição de ______________. 
a) Produção de saúde e produção de 

subjetividade 
b) Alteridade 
c) Núcleo de saber 
d) Corresponsabilidade 
e) Cogestão 

 

12) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. Para o programa 
Saúde na Hora no âmbito da Política Nacional 
de Atenção Básica, os estabelecimentos 
participantes do Saúde na Hora poderão ter as 

seguintes equipes cadastradas no Sistema do 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde _________. 
a) Equipes de Saúde da Família apenas 
b) Equipes de Atenção Primária apenas 
c) Equipes de Saúde Bucal e Equipes de Atenção 

Primária 
d) Equipes de Saúde da Família e Equipes de 

Atenção Primária 
e) Equipes de Saúde da Família, Equipes de 

Atenção Primária e Equipes de Saúde Bucal 
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13) A portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, 
que institui o Programa Previne Brasil no 
âmbito do Sistema Único de Saúde define o 
quantitativo potencial de pessoas cadastradas 
por equipe de saúde da família ou de atenção 
primária, de acordo com a classificação 
geográfica do município.  Considere um 
município classificado como urbano e assinale 
a alternativa correta, que contém o quantitativo 
potencial de pessoas cadastradas por equipe 
de atenção primária modalidade I. 
a) 4000 
b) 3000 
c) 2000 
d) 2750 
e) 1500 
 

14) A Carteira de Serviços da Atenção Primária à 
Saúde (CaSAPS) tem por objetivo descrever, 
para a população, para os demais níveis do 
sistema, para os gestores e para os 
profissionais que atuam na Atenção Primária 
em Saúde, a lista de ações e serviços clínicos 
e de vigilância em saúde ofertados no âmbito 
da APS brasileira. No item PROCEDIMENTOS 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, assinale a 
alternativa correta que contém procedimentos 
que constam da CaSAPS. 
a) Colocação de imobilização provisória e 

biópsia/punção de mama 
b) Cantoplastia e Colposcopia 
c) Colposcopia e exérese de cistos, lipomas e 

nevos 
d) Biópsia/punção de tumores superficiais de pele 

e sondagem vesical de alívio e de demora 
e) Biópsia/punção de mama e realização de Prova 

do Laço para avaliação de pessoas com quadro 
clínico suspeito 

 

15) O Programa Médicos pelo Brasil prevê a seção 
e contratação de tutores médicos. De acordo 
com a lei de criação do programa, assinale a 
alternativa correta que contém os requisitos 
para inscrição no processo seletivo para a 
função de tutor médico. 
a) Tenha registro em Conselho Regional de 

Medicina e seja especialista em medicina de 
família e comunidade, em clínica médica ou em 
pediatria 

b) Tenha registro em Conselho Regional de 
Medicina e seja especialista em medicina de 
família e comunidade ou em pediatria 

c) Tenha registro em Conselho Regional de 
Medicina e seja especialista em medicina de 
família e comunidade, clínica médica ou 
cirurgia geral 

d) Tenha registro em Conselho Regional de 
Medicina e seja especialista em medicina de 
família e comunidade ou em clínica médica 

e) Tenha registro em Conselho Regional de 
Medicina e seja especialista em medicina de 
família e comunidade, clínica médica, cirurgia 
geral ou pediatria 

16) A Agência para Desenvolvimento da Atenção 
Primária à Saúde - Adaps, instituída pelo 
Decreto nº 10.283, de 20 de março de 2020, é 
entidade de promoção e execução do 
Programa Médicos pelo Brasil e de políticas de 
desenvolvimento da atenção primária à saúde 
em âmbito nacional. Sobre as competências da 
Adaps, assinale a alternativa incorreta. 
a) Não compete à Adaps desenvolver atividades 

de ensino, pesquisa e extensão 
b) Compete à Adaps prestar serviços de atenção 

primária à saúde no âmbito do SUS, em caráter 
complementar à atuação dos entes federativos, 
especialmente nos locais de difícil provimento 
ou de alta vulnerabilidade 

c) Compete à Adaps promover o desenvolvimento 
e a incorporação de tecnologias assistenciais e 
de gestão relacionadas com a atenção primária 
à saúde 

d) Compete à Adaps monitorar e avaliar os 
resultados das atividades desempenhadas no 
âmbito de suas competências 

e) Não compete à Adaps ações de transferência 
de tecnologias inovadoras a organizações 
associadas a insumos farmacêuticos 

 
17) Considere a Portaria GM/MS Nº 3.353, de 2 de 

dezembro de 2021 que altera o Título IV da 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de 
setembro de 2017, para dispor sobre as regras 
para execução do Programa Médicos pelo 
Brasil. Analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta. 
I. São considerados aderidos os municípios 

aptos para participação no Programa Médicos 
pelo Brasil, considerando a metodologia de 
priorização e elegibilidade estabelecida em ato 
específico do Ministério da Saúde. 

II. Contrato de Gestão é instrumento jurídico 
celebrado entre a União, por meio do Ministério 
da Saúde, e o município, de natureza 
declaratória e constitutiva, no qual conterá, de 
forma expressa, a adesão do ente federativo ao 
Programa Médicos pelo Brasil, especificando 
as obrigações e os direitos. 

III. Compete ao Ministério da Saúde definir e 
divulgar as formas de participação dos usuários 
do Programa Médicos pelo Brasil na avaliação 
dos serviços prestados e do cumprimento de 
meta. 

IV. Compete à Agência para o Desenvolvimento da 
Atenção Primária à Saúde - Adaps promover a 
seleção de profissionais médicos nos termos 
estabelecidos pela Lei nº 13.958, de 2019, e 
pelos atos normativos expedidos pelo 
Ministério da Saúde. 

 Estão corretas as afirmativas. 
a) I, II, III e IV 
b) I e III apenas 
c) II, III e IV apenas 
d) III e IV apenas 
e) I, II e III apenas 



 

 IBFC_01 5 

18) A Portaria GM/MS Nº 3.352, de 2 de dezembro 
de 2021, dispõe sobre a metodologia de 
priorização de municípios e de 
dimensionamento de vagas e define a relação 
dos municípios elegíveis e o quantitativo 
máximo de vagas no âmbito do Programa 
Médicos pelo Brasil. De acordo com essa 
portaria, assinale a alternativa correta que 
contém percentagem das vagas totais do 
programa direcionadas para os municípios 
localizados nas regiões Norte e Nordeste do 
país.  
a) 65% 
b) 50% 
c) 70% 
d) 33,3% 
e) 55% 
 

19) A Resolução nº 5, de 15 de outubro de 2021 
dispõe sobre o Contrato de Gestão para o 
desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde 
entre Ministério da Saúde (MS) e a Agência 
para o Desenvolvimento da Atenção Primária à 
Saúde (Adaps). Considerando os termos do 
contrato assinale a alternativa correta que 
apresenta uma das obrigações do MS. 
a) Promover o desenvolvimento e a incorporação 

de tecnologias de gestão visando à ampliação 
do acesso como estratégia da Atenção 
Primária 

b) Avaliar o nível de satisfação do gestor do 
município que tenha recebido médicos do 
programa Médicos para o Brasil 

c) Avaliar periodicamente a pertinência e a 
consistência dos indicadores e metas de 
desempenho constantes do programa de 
trabalho, propondo, com as devidas 
justificativas, alterações, inclusões e exclusões 
necessária 

d) Estabelecer painel de monitoramento quanto 
às metas pactuadas e demais pontos de 
atenção pela aplicação dos indicadores 
estabelecidos para o Programa Médicos pelo 
Brasil 

e) Acompanhar de forma sistematizada a 
experiência dos usuários do Programa Médicos 
pelo Brasil em relação à avaliação dos serviços 
prestados 

 
20) Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. O princípio da ________ 
justifica a prioridade na oferta de ações e 
serviços aos segmentos populacionais que 
enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer 
em decorrência da desigualdade na 
distribuição de renda, bens e serviços. 
a) igualdade 
b) equidade 
c) integralidade 
d) universalidade 
e) utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21) Considerando a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de 
saúde pública, assinale a alternativa que 
contém uma doença que não requer 
notificação imediata. 
a) Tuberculose bacilífera 
b) Antraz pneumônico 
c) Sarampo 
d) Rubéola 
e) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada 

ao Coronavírus 
 

22) Considerando a classificação da pressão 
arterial (PA) de acordo com a medição no 
consultório a partir de 18 anos de idade, 
proposta pela mais recente diretriz brasileira 
de hipertensão, considera-se como PA ótima 
aquela cujos valores são: 
a) PA sistólica entre 120-129 e/ou PA diastólica 

entre 80-84 mmHg 
b) PA sistólica entre 120-129 e PA diastólica entre 

80-84 mmHg 
c) PA sistólica < 120 e PA diastólica < 80 mmHg 
d) PA sistólica < 130 e PA diastólica < 80 mmHg 
e) PA sistólica < 125 e PA diastólica < 75 mmHg 

 

23) Considerando os esquemas preferenciais de 
associações de medicamentos anti-
hipertensivos, de acordo com mecanismos de 
ação e sinergia, a mais recente diretriz 
brasileira de hipertensão classifica as 
associações como preferenciais, possíveis, 
mas menos testadas e não recomendadas. 
Assinale a alternativa que contém uma 
associação possível, mas menos testada. 
a) Betabloqueador mais diurético tiazídico 
b) Inibidor da enzima de conversão da 

angiotensina mais bloqueador dos canais de 
cálcio 

c) Inibidor da enzima de conversão da 
angiotensina mais bloqueador do receptor da 
angiotensina 

d) Bloqueador do receptor da angiotensina mais 
diurético tiazídico 

e) Bloqueador dos canais de cálcio mais 
betabloqueador 
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24) Assinale a alterativa que preencha 
corretamente a lacuna. Você atende uma 
paciente feminina de 61 anos de idade, 
sabidamente hipertensa, em uso irregular de 
medicamentos, que apresenta níveis 
tensionais de 182 x 120 mmHg. A paciente 
estava diante de um evento emocional 
doloroso. Ao exame físico referia apenas 
sensação de ansiedade e discreta cefaleia. Não 
havia evidências clínicas de lesão de órgãos-
alvo. Diante do caso, a conduta imediata mais 
adequada seria ____________. 
a) prescrever captopril por via oral 
b) observação em ambiente calmo, somente com 

repouso ou uso de analgésicos ou 
tranquilizantes 

c) prescrever clonidina por via oral 
d) prescrever furosemida por via intravenosa 
e) prescrever nifedipina por via sublingual 

 

25) Quanto ao tratamento farmacológico de 
pacientes com diabetes melito tipo 2 e doença 
renal crônica (DRC), analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. A metformina não está contraindicada em 

pacientes em pacientes com DRC estádio 
(grupo) funcional 3 a e 3 b. 

II. Um inibidor do cotransportador sódio-glicose 
(SGLT2i) 2 não deve ser prescrito em 
associação com outras medicações anti-
hiperglicêmicas. 

III. Uma diminuição reversível na filtração 
glomerular pode ocorrer  com o início do 
tratamento com um SGLT2i e  geralmente não 
é uma indicação para descontinuar a terapia. 

IV. É razoável suspender o SGLT2i durante 
períodos de jejum prolongado, cirurgia ou 
procedimentos médicos críticos, quando os 
pacientes estarão em maior risco de cetose. 

 Estão corretas as afirmativas. 
a) I, II, III e IV 
b) II e III apenas 
c) I, III e IV apenas 
d) I e II apenas 
e) II e IV apenas 

 

26) Considere um menino branco, morador na 
capital do seu estado, 11 anos de idade, 
vacinação completa nacional na infância, 
conforme calendário nacional e previamente 
vacinado contra a febre amarela. Assinale a 
alternativa correta que contém a(s) vacina(s) 
que ele deverá receber. 
a) Meningocócica ACWY (conjugada) e 

Papilomavírus humano (HPV) 
b) Meningocócica ACWY (conjugada) e Difteria, 

Tétano (dT) 
c) Papilomavírus humano (HPV) e Hepatite B 

(HB) recombinante 
d) Papilomavírus humano (HPV) e Difteria, Tétano 

(dT) 
e) Hepatite B (HB recombinante) e Meningocócica 

ACWY (conjugada) 

27) Considere os objetivos específicos da Política 
Nacional de Educação Popular em Saúde 
(PNEPS). Analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta, que apresenta os 
objetivos específicos da PNEPS. 

I. Promover o diálogo e a troca entre práticas e 

saberes populares e técnico-científicos no 
âmbito do SUS, aproximando os sujeitos da 
gestão, dos serviços de saúde, dos 
movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições 
formadoras.  

II. Fortalecer a gestão participativa nos espaços 

do SUS. 

III. Reconhecer e valorizar as culturas populares, 

especialmente as várias expressões da arte, 
como componentes essenciais das práticas de 
cuidado, gestão, formação, controle social e 
práticas educativas em saúde. 

IV. Fortalecer os movimentos sociais populares, os 

coletivos de articulação social e as redes 
solidárias de cuidado e promoção da saúde na 
perspectiva da mobilização popular em defesa 
do direito universal à saúde. 

 Estão corretas as afirmativas. 
a) I, II e IV apenas 
b) I e III apenas 
c) II, III e IV apenas 
d) IV apenas 
e) I, II, III e IV 

 

28) Gestante com hipertensão prévia desenvolveu 
quadro de sangramento uterino, sendo 
diagnosticado com descolamento prematuro 
da placenta. Foi submetida à cesárea, porém o 
feto evoluiu com óbito. Assinale a alternativa 
que apresenta a doença ou estado que causou 
diretamente a morte do feto, a ser escrito no 
atestado de óbito. 
a) Natimorto 
b) Descolamento prematuro da placenta 
c) Hipertensão arterial 
d) Pré-eclâmpsia 
e) Hipóxia fetal 

 

29) Você atende um paciente masculino de 57 anos 
com quadro de dor torácica, cujo 
eletrocardiograma apresenta supradesnível do 
segmento ST. Assinale a alternativa que 
apresenta tratamentos que devam ser 
prontamente administrados, quando não há 
contraindicação. 
a) Nitrato sublingual, AAS e betabloqueador 
b) Nitrato sublingual, AAS, betabloqueador e 

lidocaína 
c) Nitrato sublingual, clopidogrel, AAS, 

benzodiazepínico e lidocaína 
d) Nitrato venoso, clopidogrel, AAS e sulfato de 

morfina 
e) Nitrato venoso, sulfato de morfina, clopidogrel 

e oxigênio nasal 
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30) Considerando as mais recentes 
recomendações (2021) para tratamento 
farmacológico da insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção reduzida, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Inibidores da enzima de conversão de 

angiotensina em casos sintomáticos para 
reduzir mortalidade 

b) Diurético de alça para controle de congestão 
c) Antagonista dos receptores 

mineralocorticoides para disfunção de 
ventrículo esquerdo sintomática, associada ao 
tratamento padrão com inibidores da enzima de 
conversão de angiotensina/ bloqueadores dos 
receptores de angiotensina II/ inibidores da 
neprilisina/ betabloqueador para reduzir 
morbidade e mortalidade 

d) Sacubitril-valsartana, em substituição ao 
inibidore da enzima de conversão de 
angiotensina ou bloqueador do receptor de 
angiotensina II para disfunção de ventrículo 
esquerdo sintomática, já em uso de terapêutica 
otimizada e com terapia tripla, para reduzir 
morbidade e mortalidade 

e) Digoxina para disfunção de ventrículo esquerdo 
sintomática, apesar de terapêutica otimizada 
com terapia tripla, para reduzir sintomas e 
hospitalizações 

 

31) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. O escore de risco 
global (ERG) de Framingham inclui a estimativa 
em 10 anos de eventos coronarianos, 
cerebrovasculares, doença arterial periférica 
ou insuficiência cardíaca e foi o escore 
adotado pelo Departamento de Aterosclerose 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).  
Segundo as diretrizes dessa sociedade, pode-
se considerar com risco cardiovascular muito 
alto indivíduos _____________________. 
a) mulheres com ERG > 10% 
b) homens com ERG > 20% 
c) portadores de doença renal crônica, definida 

como taxa de filtração glomerular < 60 ml/min, 
em fase não-dialítica 

d) com aterosclerose com obstrução ≥ 50% sem 
eventos clínicos em território coronariano 

e) diabéticos tipo 2, com LDL-c entre 70 e 189 
mg/dl e presença de doença aterosclerótica 
periférica subclínica 

 

32) Sobre os critérios para rastreamento do 
diabetes melito tipo 2 em adultos 
assintomáticos, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Adultos com sobrepeso e hipertensão arterial 
b) Pacientes portadores do vírus HIV 
c) Mulheres com sobrepeso e síndrome dos 

ovários policísticos 
d) Adultos com sobrepeso e HDL-colesterol < 35 

mg/dl 
e) Adultos com idade ≥ 40 anos 

33) Sobre o tratamento farmacológico do diabetes 
tipo 2, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) A metformina é o agente farmacológico inicial 

preferência para o tratamento de diabetes tipo 
2. 

(  ) Uma vez iniciada, a metformina deve ser 
continuada enquanto for tolerada e não 
contraindicada; outros agentes, que não a 
insulina, não devem ser associados à 
metformina. 

(  ) A introdução precoce de insulina deve ser 
considerada se houver evidência de 
catabolismo contínuo, como perda de peso, se 
houver sintomas de hiperglicemia ou quando 
houver níveis de A1C > 10% ou glicemia ≥300 
mg /dl. 

(  ) Em pacientes com diabetes tipo 2, não há 
evidência que um agonista do receptor do 
peptídeo 1 semelhante ao glucagon seja 
preferível à insulina. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - V - F 
b) V - F - V - V 
c) F - V - V - V 
d) F - V - F - V 
e) V - V - V - F 

 

34) Para uma paciente em tratamento de câncer de 
mama, assinale a alternativa correta, que 
apresenta o método contraceptivo mais 
seguro. 
a) Contraceptivo oral combinado 
b) Método do calendário ou tabelinha 
c) Contraceptivo hormonal só de progesterona 
d) Dispositivo intrauterino (DIU) 
e) Sistema intrauterino de levonorgestrel (SIU) 

 

35) Sobre o herpes zoster, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Não há descrição de casos de pacientes que 

desenvolveram herpes-zoster após contato 
com doentes de varicela 

b) É possível uma criança adquirir varicela por 
contato com doente com herpes zoster 

c) A erupção cutânea é unilateral, raramente 
ultrapassa a linha mediana e segue o trajeto de 
um nervo 

d) Pode haver acometimento do nervo facial com 
paralisia de Bell 

e) A terapia antiviral específica, iniciada em até 72 
horas após o surgimento do rash, reduz a 
ocorrência da neurite pós-herpética, que é a 
complicação mais frequente do herpes-zoster 
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36) Os vírus da dengue (DENV), chikungunya 
(CHIKV) e Zika (ZIKV) são arbovírus. Sobre 
essas arboviroses, assinale a alternativa 
correta. 
a) Os três arbovírus podem ser transmitidos ao 

homem por via vetorial e transfusional, porém 
não há descrição transmissão vertical para o 
CHIKV 

b) Estudos apontam que o DENV pode ser 
transmitido por via sexual de uma pessoa 
infectada (sintomática ou não) para seus 
parceiros, durante meses após a infecção 
inicial 

c) A espécie Aedes aegypti não é a única 
comprovadamente responsável pela 
transmissão dessas arboviroses no Brasil, 
havendo descrições de infecção pelo Aedes 
albopictus 

d) A infecção primária ocorre em pessoas não 
previamente expostas a qualquer um dos 
sorotipos do vírus dengue. Nessa situação, 
surgem os anticorpos IgM, que se elevam 
rapidamente, sendo detectáveis a partir do 6° 
dia 

e) A primeira manifestação da dengue é a febre, 
geralmente abaixo de 38ºC, de início abrupto e 
com duração de 2 a 7 dias, associada a 
cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retro-
orbitária 

 

37) Mãe de uma criança de 8 anos de idade lhe 
mostra os seguintes resultados de testes para 
a pesquisa de marcadores sorológicos para 
hepatite A: Anti-HAV total reagente e Anti-HAV 
IgM não reagente. Assinale a alternativa correta 
quanto à interpretação e conduta. 
a) Resultados incompatíveis, repetir os exames 

em 21 dias 
b) Infecção passada ou imunidade por contato 

prévio com o HAV ou por vacina, nenhuma 
conduta adicional 

c) Infecção aguda pelo HAV, tratamento 
sintomático e medidas de proteção individual e 
coletiva 

d) Infecção crônica pela HAV, acompanhamento 
especializado 

e) Paciente suscetível, vacinação 

38) Todos os contatos próximos de um caso de 
doença meningocócica, independentemente 
do estado vacinal, deverão receber a 
quimioprofilaxia. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa correta. 
a) Recomenda-se quimioprofilaxia para todos os 

profissionais da área de saúde que atenderam 
o caso de doença meningocócica 

b) Em relação às gestantes, a rifampicina deve 
ser evitada para quimioprofilaxia, pois há 
evidências de que a rifampicina possa 
apresentar efeitos teratogênicos 

c) O ciprofloxacino e alternativa para 
quimioprofilaxia em adultos 

d) A quimioprofilaxia não está indicada para o 
paciente que teve meningite no momento da 
alta, após internação 

e) A rifampicina é a droga de escolha em crianças 
e o  cetriaxone é preferencial em adultos 

 

39) Considerando as manifestações clínicas 
causadas pelas das principais bactérias 
envolvidas nas doenças diarreicas agudas, 
assinale a alternativa correta. 
a) Casos por E. coli enteropatogênica costuma 

cursar com febre e fezes disentéricas 
b) Casos por Staphylococcus aureus, geralmente 

cursam com febre alta e diarreia de curta 
duração 

c) Casos por Salmonella não- tifoide, cursam em 
geral sem febre, mas com diarreia pastosa e 
aquosa, por vezes com sangue, sendo vômito 
manifestação comum 

d) Casos por Yersinia enterocolitica cursam com 
diarreia mucosa, sem sangue e raramente com 
febre 

e) Casos por Shigella podem ser disentéricos, 
sendo a febre comum e o vômito eventual 

 

40) Sobre o tratamento das parasitoses intestinais 
por helmintos, como a ancilositomíase, 
ascaridíase e tricuríase em gestantes assinale 
a alternativa correta. 
a) A droga de primeira escolha deve ser o 

mebendazol 
b) A droga de primeira escolha deve ser o 

albendazol 
c) Os anti-helmínticos disponíveis não devem ser 

usados em gestantes 
d) A droga de primeira escolha deve ser o 

pamoato e pirantel 
e) A droga de primeira escolha deve ser o 

flubendazol 
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41) Sobre a hanseníase, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O resultado negativo da baciloscopia das 

lesões exclui o diagnóstico da hanseníase 
b) A baciloscopia positiva classifica o caso como 

multibacilar, independentemente do número de 
lesões 

c) Casos com até 5 lesões de pele são 
classificados como paucibacilares 

d) Casos com mais 5 lesões de pele são 
classificados como multibacilares 

e) A hanseníase indeterminada, como forma 
inicial, evolui espontaneamente para a cura na 
maioria dos casos 

 

42) Adolescente masculino, 13 anos de idade e 53 
kg de peso corporal, tem quadro confirmado de 
tuberculose pulmonar. Assinale a alternativa 
correta que apresenta a prescrição 
medicamentosa inicial adequada ao caso. 

 

R – Rifampicina; H – isoniazida; Z – Pirazinamina; E – Etambutol 

 

a) RHZE 150/75/400/275 mg, 4 comprimidos em 
doses fixas combinadas por 4 meses 

b) RHZE 150/75/400/275 mg, 3 comprimidos em 
doses fixas combinadas por 2 meses 

c) RHZE 150/75/400/275 mg, 3 comprimidos em 
doses fixas combinadas por 4 meses 

d) RHZE 150/75/400/275 mg, 4 comprimidos em 
doses fixas combinadas por 2 meses 

e) RHZE 150/75/400/275 mg, 2 comprimidos em 
doses fixas combinadas por 2 meses 

 

43) Sobre os métodos diagnósticos de imagem do 
diagnóstico de pneumonias, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
I. A ultrassonografia de tórax apresenta maior 

sensibilidade e menor acurácia do que a 
radiografia de tórax na identificação de 
alterações parenquimatosas. 

II. Quando o clínico está seguro do diagnóstico, a 
realização da radiografia de tórax não é 
necessária para dar início ao tratamento, e os 
antimicrobianos podem ser prescritos. 

III. A tomografia computadorizada de tórax é o 
método mais sensível na identificação de 
acometimento infeccioso do parênquima 
pulmonar.  

IV. A ultrassonografia de tórax apresenta alto 
rendimento na detecção de complicações como 
o derrame pleural, além de permitir a 
visualização de loculações na cavidade. 

 Estão corretas as afirmativas. 
a) I, II e IV apenas 
b) I e III apenas 
c) II, III e IV apenas 
d) IV apenas 
e) I, II, III e IV 

44) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. Você atende uma 
criança feminina de 4 anos e 6 meses de idade, 
com antecedente asmático, que apresenta 
apenas sibilância viral e raros sintomas 
episódicos. A criança não faz uso de nenhum 
medicamento no momento. A conduta mais 
recomendada seria ________________. 
a) corticoide inalatório em dose baixa quando 

necessário 
b) β2-agonista de curta duração por demanda. 
c) corticoide inalatório em dose baixa diariamente 
d) corticoide inalatório em dose baixa diariamente 

mais um mais β2-agonista de longa duração 
por demanda 

e) apenas orientações quanto à prevenção de 
crises e medidas ambientais 

 

45) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. Os exames 
periódicos para o rastreamento do câncer de 
colo uterino devem seguir até os _______ anos 
de idade e, naquelas mulheres sem história 
prévia de doença neoplásica pré-invasiva, 
interrompidos quando essas mulheres tiverem 
pelo menos dois exames negativos 
consecutivos nos últimos ________ anos. 
a) 69 / 3 
b) 69 / 5 
c) 59 / 3 
d) 59 / 5 
e) 64 / 5 

 

46) A partir da mamografia de rastreamento de 
uma paciente de 57 anos, mostraram-se 
achados provavelmente benignos, com 
classificação BI-RADS 3. Assinale a alternativa 
correta, acerca da conduta a ser tomada.  
a) Manter rotina de rastreamento 
b) Repetir a mamografia em 1 ano 
c) Biópsia mamária 
d) Controle radiológico por três anos (semestral 

no primeiro ano e anual nos segundo e terceiro 
anos) 

e) Punção aspirativa de mama por agulha fina 
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47) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. As situações de 
exposição ao HIV constituem atendimento de 
urgência, em função da necessidade de início 
precoce da profilaxia para maior eficácia da 
intervenção. Havendo critérios para a 
profilaxia, esta deve ser feita em adultos com o 
uso de _____________. 
a) 1 comprimido coformulado de tenofovir / 

lamivudina 300mg / 300mg + 1 comprimido de 
dolutegravir 50mg ao dia por 28 dias 

b) 1 comprimido coformulado de tenofovir / 
lamivudina 300mg / 300mg por dia por 7 dias 

c) 1 comprimido coformulado de tenofovir / 
lamivudina 300mg / 300mg por dia por 28 dias 

d) 1 comprimido coformulado de tenofovir / 
lamivudina 300mg / 300mg + 1 comprimido de 
dolutegravir 50mg ao dia por 7 dias 

e) 1 comprimido coformulado de tenofovir / 
lamivudina 300mg / 300mg + 1 comprimido de 
dolutegravir 50mg em dose única 

 

48) Quanto as recomendações às vítimas de 
violência sexual, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F). 
(  ) Anticoncepção de emergência  
(  ) Profilaxia das infecções sexualmente 

transmissíveis não virais e do HIV 
(  ) Realização de testagem rápida para HIV, sífilis, 

hepatites virais B e C 
(  ) Atendimento clínico-laboratorial imediato e 

encaminhar para tratamento psicológico e 
social. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - V - V - F 
c) F - F - F - V 
d) V - F - V - F 
e) F - V - F - V 

 

49) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. Resultado falso 
negativo para galactosemia, após teste do 
pezinho pode ocorrer em mãe ____________. 
a) com deficiência de vitamina B12 
b) com deficiência de carnitina 
c) em uso de corticoide inalatório 
d) em uso de propiltiouracil para tratamento do 

hipertireoidismo 
e) transfundida com hemácias 

50) Sobre os sopros cardíacos em crianças, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
I. Os sopros sistêmicos de regurgitação, ou 

holossistólico, nunca são sopros inocentes. 
II. Os sopros diastólicos são sempre patológicos. 
III. Os sopros contínuos podem significar uma 

condição não patológica. 
IV. A transmissão do sopro também é um dado 

indicativo de cardiopatia. 
 Estão corretas as afirmativas. 

a) I, II e IV apenas 
b) I e III apenas 
c) II, III e IV apenas 
d) IV apenas 
e) I, II, III e IV 
 




