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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) 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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto abaixo, para responder as questões 
01 à 04: 
Diferenciação entre os gêneros textuais: notícia e 
artigo de opinião. 
Saber interpretar um texto, a partir do contexto de 
produção em que ele está inserido, é fundamental 
para a experiência cotidiana do leitor. A interpretação 
permite que saibamos diferenciar o conteúdo de uma 
notícia de jornal do de um artigo de opinião. Eles são 
gêneros textuais que nos propiciam a ter posturas 
diferentes quanto a suas leituras. Nesse ínterim, em 
teoria, no gênero textual notícia, não procuramos ler 
nas entrelinhas, pois as informações são factuais, não 
há linguagem subjetiva, não há duplo sentido. Já no 
gênero textual artigo de opinião é necessário saber 
ler nas entrelinhas, entender a linguagem subjetiva, 
entre outras estratégias de leitura que exigem 
posicionamento ativo na interpretação do que está 
escrito. Não podemos admitir que o teor de textos 
desse gênero seja formado de verdades absolutas. 
Devemos estar atentos para o contexto em que o 
artigo de opinião foi produzido, a fonte, as imagens 
(se houver), o autor e a data de publicação são, 
inicialmente, dados importantes para começarmos a 
leitura consciente de um artigo de opinião. (Texto 
desenvolvido especificamente para esta prova) 

 

1) Em relação à interpretação do texto analise as 
afirmativas abaixo: 

 

I. A postura do leitor de um artigo de opinião e de 
uma notícia deve ser a mesma, ou seja, as 
estratégias de leitura e o foco de qualquer 
gênero textual não diferem. 

II. Conhecer as especificidades dos dois gêneros 
textuais, notícia e artigo de opinião, auxilia na 
interpretação de seus conteúdos. 

III. O gênero textual artigo de opinião raramente 
impõe a leitura nas entrelinhas e nem se utiliza 
da linguagem subjetiva. 

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

2) Analise o trecho abaixo extraído do texto: 
“Saber interpretar um texto, a partir do contexto de 
produção em que ele está inserido, é fundamental 
para a experiência cotidiana do leitor”.  
“Ele” é considerado na morfologia (01)            . Na 
sintaxe, “Ele” se refere ao (02)                Já na 
linguística textual “Ele” se refere a (03)              : 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
a) um pronome pessoal do caso oblíquo (pronome 

do objeto) - predicado; - coesão parcial. 
b) um pronome pessoal do caso reto (pronome do 

sujeito) - sujeito - coesão referencial. 
c) um pronome adjetivo possessivo - predicativo 

do sujeito - coesão por negação. 
d) um pronome do caso oblíquo (pronome do 

objeto) - adjunto adverbial de lugar - coesão 
referencial. 

e) um pronome pessoal do caso reto (pronome do 
sujeito) - sujeito - coesão parcial. 

 

3) Analise o trecho abaixo extraído do texto: 
 “A interpretação permite que saibamos diferenciar 
o conteúdo de uma notícia de jornal do de um 
artigo de opinião”. Essa passagem é equivalente 
a: “A interpretação permite que saibamos 
diferenciar o conteúdo de uma notícia de jornal do 
CONTEÚDO de um artigo de opinião”.  
 
Esse fenômeno, que faz parte das figuras de 
sintaxe ou de construção, é conhecido por 
_______. É uma figura de construção, que ocorre 
na estrutura da língua, quando há “a omissão de 
uma expressão facilmente subentendível na 
enunciação linguística” (Bechara, 2009, p.204). 
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Elipse. 
b) Pleonasmo. 
c) Anacoluto. 
d) Haplologia sintática. 
e) Hipérbole. 
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4) Leia o trecho do texto a seguir: 
Devemos estar atentos para o contexto em 
que o artigo de opinião foi produzido. 
Em relação ao trecho apontado, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. “Devemos estar atentos”- é uma estrutura de 

imperativo, pois impõe para ‘‘nós’’ que 
precisamos estar alertas. 

II. “Devemos estar atentos”-  é uma estrutura 
formada pelo sujeito oculto identificado pela 
desinencial verbal ‘’-mos’’. 

III. ‘’para o contexto’’- é o objeto indireto de 
‘’Devemos estar atentos’’. 

IV. ‘’para o contexto’’- é o complemento nominal de 
‘‘atentos’’. 

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

5) Observe o exemplo a seguir e analise a 
alternativa que segue o mesmo padrão de 
colocação pronominal.  
 

Exemplo: “Ter-se-ia sido muito importante a 
leitura prévia de ouros textos sobre 
características essenciais para um bom 
profissional. Após ler um deles, esforcei-me ao 
aplicar suas orientações no trabalho e não me 
importei com os comentários posteriores”.  

I. Levar-te-ei os livros, comprei-os ontem e me 
entregaram hoje pela manhã. 

II. Iria te avisar sobre o livro raro, mas o enviaram 
para ser reformado ontem à noite. 

III. Diversos livros foram comprados e hoje estão 
se estragando nas prateleiras, se não fossem 
os leitores, os livros seriam descartados, 
afirmou-me a bibliotecária. 

 
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. 

CONHECIMENTOS SUS 

 
6) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, 

no que diz respeito às atribuições dos agentes 
comunitários de saúde (ACS) e agentes de 
controle de endemias (ACE), assinale a 
alternativa que contém uma atribuição comum 
a esses cargos. 
a) Trabalhar com adscrição de indivíduos e 

famílias em base geográfica definida e 
cadastrar todas as pessoas de sua área, 
mantendo os dados atualizados no sistema de 
informação da Atenção Básica vigente 

b) Utilizar instrumentos para a coleta de 
informações que apoiem no diagnóstico 
demográfico e sociocultural da comunidade 

c) Executar ações de controle de doenças 
utilizando as medidas de controle químico, 
biológico, manejo ambiental e outras ações de 
manejo integrado de vetores 

d) Realizar visitas domiciliares com periodicidade 
estabelecida no planejamento da equipe e 
conforme as necessidades de saúde da 
população, para o monitoramento da situação 
das famílias e indivíduos do território, com 
especial atenção às pessoas com agravos e 
condições que necessitem de maior número de 
visitas domiciliares 

e) Executar ações de campo em projetos que 
visem avaliar novas metodologias de 
intervenção para prevenção e controle de 
doenças 

 

7) Considerando o Decreto 7508/2011 que 
regulamenta a lei 8080/1990, no que diz 
respeito a hierarquização da atenção no SUS, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Os serviços de Atenção Psicossocial terão 

acesso referenciado, não se incluindo entre as 
Portas de Entrada do SUS 

b) O acesso universal, igualitário e ordenado às 
ações e serviços de saúde se inicia pelas 
Portas de Entrada do SUS e se completa na 
rede regionalizada e hierarquizada, de acordo 
com a complexidade do serviço 

c) A população indígena contará com 
regramentos diferenciados de acesso, 
compatíveis com suas especificidades e com a 
necessidade de assistência integral à sua 
saúde, de acordo com disposições do 
Ministério da Saúde 

d) Ao usuário será assegurada a continuidade do 
cuidado em saúde, em todas as suas 
modalidades, nos serviços, hospitais e em 
outras unidades integrantes da rede de atenção 
da respectiva região 

e) Mediante justificativa técnica e de acordo com 
o pactuado nas Comissões Intergestores, os 
entes federativos poderão criar novas Portas 
de Entrada, além das previstas no decreto 
7508/2011,  às ações e serviços de saúde, 
considerando as características da Região de 
Saúde 



 

 IBFC_02 3 

8) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. A Equipe de 
Atenção Primária (eAP), segundo a Política 
Nacional de Tenção Básica, poderá ser de duas 
modalidades. Na modalidade I: a carga horária 
mínima individual dos profissionais deverá ser 
de _______ horas semanais, com população 
adscrita correspondente a _______ % da 
população adscrita para uma equipe de Saúde 
da Família. 
a) 40; 100 
b) 30; 75 
c) 20; 50 
d) 30; 100 
e) 24; 60 
 

9) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. Atualmente, o conjunto 
de alterações de saúde causadas pelo vírus 
Zika é chamado de Síndrome Congênita 
associada à infecção pelo vírus Zika (SCZ). 
Todos os casos suspeitos ou confirmados de 
SCZ devem ser notificados no sistema _______  
a) e-SUS Notifica - Módulo de Notificação Zika 
b) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC) 
c) Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) 
d) e-SUS Atenção Primária 
e) RESP-Microcefalia 

 

10) “Reconhecer que as diferentes especialidades e 
práticas de saúde podem conversar com a 
experiência daquele que é assistido. Juntos, 
esses saberes podem produzir saúde de forma 
mais corresponsável.” 
Este texto diz respeito a um dos princípios do 
Humaniza SUS. Assinale a alternativa, que 
apresenta esse princípio. 
a) Corresponsabilidade 
b) Autonomia dos sujeitos e coletivos 
c) Indissociabilidade entre atenção e gestão 
d) Transversalidade 
e) Atenção centrada na pessoa 

 

11) O índice de envelhecimento é um dos indicadores 
utilizados para a saúde. Acerca desse indicador, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Valores elevados desse índice indicam que a 

transição demográfica encontra-se em estágio 
avançado 

b) Acompanhar a evolução do ritmo de 
envelhecimento da população, 
comparativamente entre áreas geográficas e 
grupos sociais é um dos seus usos 

c) Não é utilizado para analisar variações 
geográficas e temporais na distribuição de 
idosos 

d) Subsidiar a formulação, gestão e avaliação de 
políticas públicas nas áreas de saúde e de 
previdência social é um dos seus usos 

e) Corresponde ao percentual de pessoas com 60 
e mais anos de idade, na população total 
residente em determinado espaço geográfico, 
no ano considerado 

12) Quanto aos objetivos do Programa Saúde na 
Hora, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta os objetivos citados 
na portaria nº 397 de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre o programa, no âmbito da Política 
Nacional de Atenção Básica. 
I. Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da 

Família. 
II. Reduzir o volume de atendimentos de usuários 

com condições de saúde de baixo risco em 
unidades de pronto atendimento e emergências 
hospitalares. 

III. Ampliar o acesso às ações e serviços 
considerados essenciais na Atenção Primária à 
Saúde. 

IV. Ampliar o número de usuários nas ações e nos 
serviços promovidos nas unidades de saúde da 
Família e unidades básicas de saúde. 

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

 

13) A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, 
institui o Programa Previne Brasil no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. Essa prevê incentivos 
para ações estratégicas que contemplará o 
custeio de ações, programas e estratégias. 
Analise as ações e programas abaixo que 
assinale V (incentivo previsto na portaria) ou F 
(falsa, incentivo não previsto na portaria). A 
seguir, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta, de cima para baixo.  
(  ) Equipe de Atenção Básica Prisional. 
(  ) Programa Academia da Saúde. 
(  ) Incentivo aos municípios com residência 

médica e multiprofissional. 
(  ) Programa Saúde na Hora. 
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 
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14) O objetivo geral da Carteira de Serviços da 
Atenção Primária à Saúde (CaSAPS) é 
descrever, para a população, para os demais 
níveis do sistema, para os gestores e para os 
profissionais que atuam na Atenção Primária 
em Saúde (APS), a lista de ações e serviços 
clínicos e de vigilância em saúde ofertados no 
âmbito da APS brasileira. No item relativo à 
Atenção e Cuidados Centrados na Criança e no 
Adolescente, assinale a alternativa correta, que 
indica apenas ações e serviços que constam 
da aSAPS. 
a) Identificação, acompanhamento e atenção 

integral à adolescente gestante e puérpera e 
emissão de atestados médicos e laudos, 
incluindo declaração de óbito, quando 
solicitados e indicados 

b) Rastreamento e aconselhamento para uso 
abusivo de medicamentos e polifarmácia e 
acompanhamento da criança com microcefalia 
/ zika vírus 

c) Manejo das doenças crônicas respiratórias 
mais prevalentes e suplementação nutricional 
quando indicada 

d) Prevenção, identificação e aconselhamento em 
relação ao uso abusivo de álcool e outras 
drogas e investigação de óbitos infantis e fetais 
em conjunto com a vigilância em saúde 

e) Atendimento de urgências/emergências para 
crianças e adolescentes e Ação coletiva de 
escovação dental supervisionada 

 
15) Considerando a Lei Nº 13.958, de 18 de 

dezembro de 2019, que institui o programa 
Médicos pelo Brasil, no âmbito da atenção 
primária à saúde no Sistema Único de Saúde 
(SUS), analise as ações e programas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) É prevista atividade de formação, durante a 

qual o candidato não perceberá qualquer 
remuneração. 

(  ) Haverá atividades de formação, na modalidade 
de curso, as quais serão supervisionadas por 
tutor médico. 

(  ) A lei de criação do programa considera locais 
de alta vulnerabilidade Municípios de pequeno 
tamanho populacional, baixa densidade 
demográfica e distância relevante de centros 
urbanos. 

(  ) Um dos objetivos do programa é valorizar os 
médicos da atenção primária à saúde, 
principalmente no âmbito da saúde da família. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
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 

16) A Agência para Desenvolvimento da Atenção 
Primária à Saúde - Adaps, instituída pelo 
Decreto nº 10.283, de 20 de março de 2020, tem 
a seguinte estrutura: I - Conselho Deliberativo, 
Diretoria-Executiva e Conselho Fiscal. Com 
relação à representações que compõem o 
Conselho Deliberativo, analise as abaixo e 
assinale a alternativa que contém apenas 
representações definidas no Decreto de 
criação da Adaps. 
a) Conselho Nacional de Saúde, Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde e Federação 
Nacional dos Médicos 

b) Conselho Nacional de Saúde, Associação 
Médica Brasileira e Federação Médica 
Brasileira 

c) Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde e Federação Médica Brasileira 

d) Conselho Federal de Medicina, Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 
Conselho Nacional de Residência Médica 

e) Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde e Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária 

 

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 sobre a temática. 
I. O Distrito Sanitário Especial Indígena equipara-

se a município. 
II. Os municípios elegíveis para participação no 

Programa Médicos pelo Brasil serão definidos 
por meio de metodologia de priorização e 
elegibilidade estabelecida em ato específico da 
Agência para Desenvolvimento da Atenção 
Primária à Saúde – Adaps. 

III. Compete ao Ministério da Saúde definir os 
termos do contrato de gestão a ser firmado com 
a Agência para Desenvolvimento da Atenção 
Primária à Saúde – Adaps e seus aditivos, com 
a finalidade de execução do Programa Médicos 
pelo Brasil. 

IV. Compete à Agência para Desenvolvimento da 
Atenção Primária à Saúde – Adaps definir e 
divulgar o quantitativo máximo de vagas 
destinadas aos municípios elegíveis. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV 
b) I e III apenas 
c) II, III e IV apenas 
d) I e IV apenas 
e) II e III apenas 
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18) De acordo com a Portaria GM/MS Nº 3.352, de 2 de 
dezembro de 2021, que 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, para a priorização 
dos municípios elegíveis são atribuídos pesos 
maiores a indicadores primários e menores a 
indicadores secundários. Assinale a alternativa 
corretam que contém um indicador primário. 
a) População SUS – Dependente 
b) Cobertura da Estratégia da Saúde da Família 
c) Percentual da população vulnerável 

socioeconomicamente 
d) Arrecadação per capita tributária 
e) Internações por condições sensíveis à Atenção 

Primária em Saúde 
 

19) Considere a Resolução nº 5, de 15 de outubro de 
2021, que 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). O Contrato de gestão deverá 
contribuir para o alcance dos objetivos 
estratégicos do Ministério da Saúde e do Plano 
Nacional de Saúde relacionados à atenção 
primária. Assinale a alternativa que contém um 
objetivo que não é citado na resolução.  
a) Intensificações para a erradicação de doenças 

endêmicas como a tuberculose e a hanseníase 
b) Aprimorar o subsistema de atenção integral à 

saúde dos povos indígenas 
c) Fortalecer o monitoramento e avaliação de 

políticas públicas em saúde 
d) Intensificar o acesso a vacinas, medicamentos 

e demais insumos estratégicos 
e) Aprimorar a gestão integrada da rede de saúde 
 

20) Os mecanismos e estratégias que organizam e 
regulam a descentralização como diretriz do 
SUS estabelecem instâncias de representação, 
monitoramento e pactuação política e 
administrativa envolvendo as três esferas de 
governo. Assinale a alternativa correta que 
apresenta todas essas instâncias.  
a) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde; Conselho Nacional de Secretários de Saúde; 
Comissão Intergestores Bipartite, Comissão 
Intergestores Tripartite e Conselhos de Saúde 
(Municipal Estadual e Nacional) 

b) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde; Conselho Nacional de Secretários de Saúde; 
Comissão Intergestores Bipartite e  Comissão 
Intergestores Tripartite 

c) Comissão Intergestores Bipartite,   Comissão 
Intergestores Tripartite e Conselhos de Saúde 
(Municipal Estadual e Nacional) 

d) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde; Conselho Nacional de Secretários de Saúde; 
Comissão Intergestores Bipartite, Comissão 
Intergestores Tripartite,  Conselhos e Conferências  
de Saúde (Municipal Estadual e Nacional) 

e) Comissão Intergestores Bipartite e Comissão 
Intergestores Tripartite 

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 faz parte dessa lista. 
a) Malária na região amazônica 
b) Doença de Chagas Crônica 
c) Hepatite por vírus A 
d) Leishmaniose Tegumentar Americana 
e) Paracoccidioidomicose 
 

22) Considerando as principais intervenções que 
previnem hipertensão arterial, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Cessação do uso de álcool em quem ingere álcool 
(  ) Dieta rica em frutas, vegetais, grãos e baixo teor de 

gordura 
(  ) Atividade física de resistência isométrica 
(  ) Atividade física de resistência dinâmica 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V-V-V-V 
b) F-V-V-V 
c) V-V-F-F 
d) V-F-V-F 
e) F-V-F-V 
 

23) A MAPA (monitorização ambulatorial da pressão 
arterial) e MRPA (monitorização residencial) são 
ferramentas importantes para a adequada 
avaliação da pressão arterial fora do consultório, 
com várias indicações comuns para esses 
métodos. Assinale a alternativa que apresenta 
uma indicação específica para a MAPA. 
a) Investigação de hipotensão postural e pós-prandial 

em pacientes não tratados e tratados 
b) Confirmação do diagnóstico de hipertensão arterial 

(HA) resistente 
c) Avaliação do controle da HA, especialmente em 

pacientes de alto risco cardiovascular 
d) Indivíduos com resposta exacerbada da PA ao exercício 
e) Pesquisa de HA mascarada 
 

24) Assinale a alternativa que preencha corretamente a 
lacuna. EFJ, 56 anos apresenta-se à consulta relatando 
variações em sua pressão arterial (PA) há cerca de 1 
mês, a qual oscila entre 140-144 por 80-84 mmHg, em 
medidas domiciliares. Não faz uso de nenhum 
medicamento. Traz consigo exames realizados há 
cerca de 15 dias, que mostram LDL colesterol= 118 
mg/dl, eletrocardiograma com sinais de discreta 
hipertrofia ventricular esquerda (índice Sokolow-Lyon 
= 36 mm). É tabagista ativo há mais de 30 anos. As 
medidas de PA à consulta variaram entre 146-148 x 92-
96 mmHg. A conduta correta seria________. 
a) medidas dietéticas e não farmacológicas apenas 
b) medidas dietéticas e não farmacológicas e 

prescrever um betabloqueador cardio-seletivo 
c) medidas dietéticas e não farmacológicas e 

prescrever um diurético tiazídico 
d) medidas dietéticas e não farmacológicas e 

prescrever um inibidor da enzima de conversão da 
angiotensina associado a um diurético tiazídico 

e) medidas dietéticas e não farmacológicas e prescrever 
um inibidor da enzima de conversão da angiotensina 
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25) O diabetes melito tipo 2 é uma das duas principais 
causas de doença renal crônica (DRC). Acerca das 
medidas de prevenção e controle da DRC em 
diabéticos tipo 2, assinale a alternativa correta. 
a) A prescrição de metformina deve ser evitada em 

pacientes com DRC/ cuja filtração glomerular seja 
menor que 45 ml/minuto/ 1,73 m² 

b) Desde que pacientes com DRC são considerados de 
risco cardiovascular muito alto, o uso de aspirina deve 
ser estimulado em todos os pacientes com DRC 

c) Para pacientes diabéticos, com albuminúria > 1 g/24 
horas e hipertensão arterial a prescrição de um 
inibidor de enzima de conversão associado a um 
bloqueador do receptor da angiotensina é 
potencialmente útil 

d) Para pacientes diabéticos com DRC com várias 
comorbidades, recomenda-se controle estrito da 
glicemia, tendo como alvo valores da hemoglobina 
glicada (A1C) ≤ 7% 

e) Recomenda-se o tratamento de pacientes com 
diabetes melito tipo 2, DRC e filtração glomerular ≥ 30 
ml / min por 1,73 m2 com um inibidor do 
cotransportador sódio-glicose (SGLT2i) 2 

 

26) Assinale a alternativa que preencha corretamente a 
lacuna. De acordo com o calendário oficial 
recomenda-se que a 1ª dose da vacina 
pneumocócica 10 valente deve ser aplicada na idade 
de _______.  
a) 1 ano 
b) 6 meses 
c) 2 meses 
d) 3 meses 
e) 9 meses 

 

27) Assinale a alternativa que preencha corretamente a 
lacuna. A Política Nacional de Educação Popular em 
Saúde (PNEPS) é orientada por alguns princípios.  A 
ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na 
ação educativa pela incorporação das trocas 
emocionais e da sensibilidade, propiciando ir além 
do diálogo baseado apenas em conhecimentos e 
argumentações logicamente organizadas é um 
desses princípios, qual seja _________. 
a) problematização 
b) compromisso com a construção do projeto 

democrático e popular 
c) emancipação 
d) amorosidade 
e) subjetivação 

 

28) Sobre o suicídio e seus riscos na adolescência, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) O suicídio está entre as 5 principais causa de morte 

entre adolescentes mais velhos (15 a 19 anos) 
b) O uso nocivo do álcool é um fator de risco para o 

suicídio na adolescência 
c) O abuso na infância é um fator de risco para 

sofrimento mental e suicídio na adolescência 
d) A imensa maioria dos suicídios acontecem entre 

adolescentes que moram em países de renda 
média ou alta 

e) As tentativas de suicídio podem ser impulsivas ou 
associadas a um sentimento de desesperança ou 
solidão 

 

29) Sobre os critérios para rastreamento do 
diabetes melito tipo 2 em adultos 
assintomáticos, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Sobrepeso 
b) História maternal de diabetes gestacional 
c) História familiar de diabetes tipo 2 em parentes 

de 1º ou 2º grau 
d) História maternal doença hipertensiva induzida 

pela gravidez 
e) Presença de acantose nigricans 

 

30) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. Idosos saudáveis com 
poucas doenças crônicas coexistentes e 
função cognitiva e estado funcional 
preservado devem ter metas glicêmicas, com 
base na hemoglobina glicada (A1C) da ordem 
de _______. 
a) ≤ 7% 
b) 7,5-8% 
c) 7-7,5% 
d) 7-8% 
e) ≤ 6,5 % 

 

31) Em relação aos métodos contraceptivos, 
assinale a alternativa que apresenta uma 
condição na qual o uso de contraceptivos 
hormonais combinados é totalmente 
contraindicado. 
a) Enxaqueca com aura 
b) Epilepsia 
c) Antecedente familiar de câncer de mama 
d) Dislipidemia 
e) Obesidade 

 

32) Considerando as mais recentes Diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre 
Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio 
sem Supradesnível do Segmento ST , assinale 
a alternativa correta. 
a) Creatinoquinase MB (CK-MB) massa e 

troponinas são os marcadores bioquímicos de 
necrose miocárdica de escolha 

b) Uso de nitrato apenas em pacientes com risco 
intermediário e alto 

c) Administrar betabloqueadores por via oral  
apenas a pacientes de risco intermediário e alto 

d) Marcadores bioquímicos de necrose 
miocárdica devem ser mensurados em todos 
os pacientes com suspeita de síndromes 
coronarianas agudas sem supradesnível do 
segmento ST. Os marcadores devem ser 
medidos na admissão e repetidos pelo menos 
uma vez, 6 a 9h após o início dos sintomas, 
caso a primeira dosagem seja normal ou 
discretamente elevada 

e) Em pacientes alérgicos a AAS, está indicada 
monoterapia inicial com inibidor P2Y12, com 
uso preferencial de ticagrelor ou prasugrel 
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33) Os betabloqueadores são medicações de 
grande utilidade para o tratamento 
farmacológico da insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção reduzida. Assinale a 
alternativa que apresenta todos os 
betabloqueadores recomendados pela diretriz 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o 
tratamento da insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção reduzida sintomática.  
a) Carvedilol e bisoprolol 
b) Bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol 
c) Carvedilol,  bisoprolol e propranolol 
d) Bisoprolol, propranolol e succinato de 

metoprolol 
e) Bisoprolol, carvedilol, proporanolol, e succinato 

de metoprolol 
 

34) Paciente masculino com escore de risco 
cardiovascular global (ERG) de 19%, tem como 
meta a redução de 53 mg/dl em seu LDL-
colesterol. Vem fazendo uso de sinvastatina 10 
mg/dia. Assinale a alternativa correta quanto à 
medicação a ser prescrita. 
a) Sinvastatina 40 mg /ezetimiba 10 mg/dia 
b) Atorvastatina 20 mg/dia 
c) Flavastatina 80 mg/dia 
d) Pravatatina 80 mg/dia 
e) Rosuvastatina 15 mg/dia 

 

35) Mulher com 16 semanas de gestação apresenta 
quadro típico de escabiose. Assinale a 
alternativa correta que apresenta a medicação 
de primeira escolha para o caso. 
a) Ivermectina oral 
b) Benzoato de benzila tópico 
c) Monossulfiram tópico 
d) Permetrina tópica 
e) Deltametrina tópica 

 

36) Sobre a varicela, assinale a alternativa correta. 
a) Inicia-se com febre alta, cefaleia, anorexia e 

vômito, podendo durar de horas até 7 dias 
b) O tratamento específico da varicela é realizado 

por meio da administração do antiviral aciclovir, 
que é indicado para pessoas com risco de 
agravamento 

c) As lesões comumente aparecem em surtos 
sucessivos de máculas que evoluem para 
pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Tendem 
a surgir mais nas partes expostas do corpo, 
poupando o couro cabeludo, podendo ocorrer 
na nas membranas mucosas da boca e das 
vias aéreas superiores 

d) A varicela está associada à síndrome de Reye, 
que ocorre especialmente em crianças e 
adolescentes que fazem uso do ácido 
acetilsalisílico (AAS) ou paracetamol durante a 
fase aguda 

e) Dermatite herpetiforme não deve ser 
considerada como diagnóstico diferencial 

37) Sobre as recomendações de antibioticoterapia 
para casos de doença meningocócica em 
criança, assinale a alternativa correta. 
a) Deverá ser feita somente com penicilina G 

cristalina 
b) Poderá ser feita com penicilina G cristalina ou 

ceftriaxone 
c) Poderá ser feita com penicilina G cristalina ou 

amipicilina 
d) Deverá ser feita somente com ceftriaxone, 

pelos dados atuais de resistência bacteriana 
e) Poderá ser feita com penicilina G cristalina, 

amipicilina ou ceftriaxone 
 

38) Você recebe os seguintes resultados de testes 
para a pesquisa de marcadores sorológicos 
para hepatite B: HBsAg reagente e Anti-HBc 
total reagente. Assinale a alternativa correta 
quanto à interpretação e conduta.   
a) Início de fase aguda, repetir sorologia após 30 

dias 
b) Suscetível, indicar vacina ou pedir anti-HBs 
c) Cura, solicitar Anti-HBs 
d) Resultados não compatíveis, repetir sorologia 

após 30 dias 
e) Hepatite aguda ou crônica,  solicitar anti-HBc 

IgM 
 

39) Paciente adulto de 64 anos de idade, diabético 
tipo 2, apresenta febre, diarreia com sangue, 
desidratação leve e comprometimento 
moderado do estado geral. Além das medidas 
de reposição hídrica, você prescreve ao 
paciente ciprofloxacino 500 mg duas vezes ao 
dia por 3 dias. Após o tratamento o paciente 
retorna com melhora do estado geral e de 
hidratação, mas mantém presença de fezes 
com sangue.  Quanto à conduta, assinale a 
alternativa correta. 
a) Manter ciprofloxacino até o 7º dia 
b) Manter apenas orientações sobre alimentação 

e hidratação 
c) Prescrever sulfametoxazol-trimetropina 

(800/160 mg, 2 x dia)  e descontinuar 
ciprofloxacino 

d) Prescrever 2g de ceftriaxona, via intramuscular, 
uma vez ao dia, por pelo menos 2 dias e 
descontinuar ciprofloxacino 

e) Manter ciprofloxacino até o 5º dia 
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40) Os geo-helmintos que causam maior carga de 
morbidade e para os quais existem técnicas de 
diagnóstico e medidas de controle 
comprovadamente viáveis são o Ascaris 
lumbricoides, o Trichuris trichiura e os 
ancilostomídeos Ancylostoma duodenale e Necator 
americanus. Sobre as geo-helmintíases, assinale a 
alternativa correta. 
a) Na maioria das vezes, as pessoas com geo-

helmintíases são assintomáticas. Entretanto, 
altas cargas parasitárias e ocorrência de 
poliparasitismo podem desencadear 
manifestações clínicas severas 

b) O homem adquire a ancilostomíase e a 
tricuríase mediante penetração ativa das larvas 
infectantes na pele íntegra do hospedeiro. A 
contaminação ocorre quando há contato direto 
com solo contaminado por fezes humanas 

c) O homem adquire a ascaridíase e a infecção 
por Necator americanus mediante ingestão de 
ovos embrionados presentes em alimentos 
crus mal lavados ou pela ingestão de água 
contaminada, não tratada ou não filtrada 

d) A prevalência e a intensidade de infecção por 
A. lumbricoides e T. trichiura comumente 
atingem níveis mais elevados entre os adultos, 
enquanto a ancilostomíase afeta mais crianças 
de 5 a 14 anos 

e) O albendazol é a única medicação atualmente 
indicada para as geo-helmintíases 

 

41) Sobre os esquemas terapêuticos 
recomendados para pacientes com hanseníase 
paucibacilar, assinale a alternativa correta. 
a) Adultos devem receber rifampicina: dose mensal 

de 600mg  com administração supervisionada e  
clofazimina: dose mensal de 150mg  com 
administração supervisionada e uma dose de 
50mg autoadministrada em dias alternados 

b) Adultos devem receber rifampicina: dose mensal 
de 600mg com administração supervisionada; 
dapsona : dose mensal de 100mg 
supervisionada e uma dose diária de 100mg 
autoadministrada e  clofazimina: dose mensal de 
300mg com administração supervisionada e 
uma dose diária de 50mg autoadministrada 

c) Adultos devem receber rifampicina: dose mensal 
de 600mg  com administração supervisionada e 
dapsona  dose mensal de 100mg 
supervisionada e uma dose diária de 100mg 
autoadministrada 

d) Crianças devem receber rifampicina: dose 
mensal de 450mg  com administração 
supervisionada; dapsona : dose mensal de 
50mg supervisionada e uma dose diária de 
50mg autoadministrada e clofazimina: dose 
mensal de 150mg  com administração 
supervisionada e uma dose de 50mg 
autoadministrada em dias alternados 

e) Crianças devem receber rifampicina: dose 
mensal de  450mg  com administração 
supervisionada e clofazimina: dose mensal de 
150mg  com administração supervisionada e 
uma dose de 50mg autoadministrada em dias 
alternados 

42) Você atende um paciente com suspeita de 
tuberculose (TB) pulmonar que apresenta duas 
baciloscopias negativas e o teste rápido 
molecular para TB positivo. Assinale a 
alternativa correta que apresenta a conduta 
mais recomendada. 
a) Considerar paciente com TB 
b) Considerar TB provável, iniciar esquema 

básico de tratamento e aguardar cultura e teste 
de sensibilidade 

c) Considerar TB improvável, aguardar cultura e 
teste de sensibilidade 

d) Encaminhar para referência de tuberculose 
independentemente do resultado da resistência 
à rifampicina 

e) Repetir mais duas amostras de baciloscopia 
 

43) Mulher de 62 anos que reside com a filha, 
diabética e está em tratamento para insuficiência 
cardíaca congestiva apresenta quadro clínico e 
radiológico compatível com pneumonia lobar à 
esquerda, sem derrame pleura.  Apresenta febre 
baixa, está em regular estado geral, com glicemia 
capilar de 114 mg/dl e saturação e O2 = 95% em ar 
ambiente.  Fez uso, há cerca de um mês, de 
fosfomicina para tratamento de infecção urinária. 
Assinale a alternativa que apresenta o tratamento 
indicado para o caso.  
a) Azitromicina via venosa em regime de internação 
b) Azitromicina via oral em regime de internação 
c) Ceftriaxone via intramuscular em regime 

ambulatorial 
d) Levofloxacino por via venosa em regime de 

internação 
e) Amoxacilina com clavulanato mais claritromicina 

por via oral, em regime ambulatorial 
 

44) Assinale a alternativa que preencha corretamente 
a lacuna. O tratamento de controle da asma é 
dividido em etapas de I a V, nas quais a dose de 
corticoide inalatório (CI) é aumentada 
progressivamente e/ou outros tratamentos de 
controle são adicionados. Para pacientes com 
idade ≥12 anos na etapa I do tratamento da asma, 
a prescrição preferencial é _______.  
a) Dose baixa de CI mais β2-agonista de curta 

duração por demanda 
b) Dose baixa de CI apenas com aumento por 

demanda 
c) Dose baixa de CI mais tiotrópio por demanda 
d) Dose baixa de CI mais montelucaste 
e) Dose baixa de CI mais formoterol por demanda 

 

45) Após ter realizado exame citopatológico de rotina 
para detecção precoce do câncer cervical, uma 
paciente de 28 anos apresenta células atípicas de 
origem indefinida, não se podendo afastar lesão 
de alto grau. Assinale a alternativa que indica a 
conduta correta para o caso. 
a) Repetir a citologia em 6 meses 
b) Colposcopia 
c) Repetir a citologia de imediato 
d) Biópsia cervica 
e) Repetir a citologia em 3 meses 
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46) As situações de exposição ao HIV constituem 
atendimento de urgência, em função da 
necessidade de início precoce da profilaxia. No 
entanto, esta deve ser indicada a partir de 
critérios já estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde. Analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta quanto a esses critérios.  
I. O tipo de material biológico é de risco para 

transmissão do HIV. 
II. O tipo de exposição é de risco para transmissão 

do HIV. 
III. O tempo transcorrido entre a exposição e o 

atendimento é menor que 48 horas. 
IV. A pessoa exposta é não reagente para o HIV 

no momento do atendimento. 
 
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 

 

47) Considerando as tecnologias ou ações 
avaliadas para a detecção precoce do câncer 
de mama, assinale a alternativa que contém 
uma tecnologia ou ação recomendada pelo 
Ministério da Saúde para mulheres com risco 
padrão de desenvolvimento desse câncer. 
a) Ultrassonografia 
b) Ressonância Nuclear Magnética 
c) Rastreamento com mamografia em mulheres 

com idade entre 60 e 69 anos 
d) Termografia 
e) Ensino do autoexame das mamas 

 

48) A triagem neonatal a partir da matriz biológica, 
“teste do pezinho”, é um conjunto de ações 
preventivas, responsável por identificar 
precocemente indivíduos com doenças 
metabólicas, genéticas, enzimáticas e 
endocrinológicas, para que estes possam ser 
tratados em tempo oportuno, evitando as 
sequelas e até mesmo a morte. Sobre o “teste 
do pezinho”. Analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Recomenda-se que o período ideal de coleta 

da primeira amostra, para recém-nascidos 
normais,  esteja compreendido entre o 3º e o 5º 
dia de vida do bebê 

(  ) O uso de esteroides pela mãe não interfere nos 
resultados do teste 

(  ) Em casos de mães com hipotireoidismo tratado 
e bem controlado não gestação, não há 
interferência no resultado do teste 

(  ) Deficiência de Biotinidase não é uma das 
doenças diagnosticáveis a partir  do teste  

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) V-V-V-V 
b) F-V-V-V 
c) V-V-F-F 
d) V-F-V-F 
e) F-V-F-V 

 

49) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. O sopro de ramos 
pulmonares é um sopro inocente que ocorre 
com frequência em recém-nascidos, 
principalmente nos prematuros e naqueles 
com baixo peso ao nascer. Origina-se de uma 
hipoplasia relativa dos ramos pulmonares 
direito e esquerdo. É melhor auscultado na 
borda esternal esquerda alta, sendo ejetivo, 
sistólico, de baixa intensidade e irradiando-se 
para os lados direito e esquerdo do tórax, 
axilas e dorso. Um diagnóstico diferencial 
importante desse sopro é _______.  
a) Comunicação interatrial 
b) Estenose pulmonar 
c) Comunicação interventricular 
d) Persistência do canal arterial 
e) Valva aórtica bivalvular 

 

50) Sobre os sinais de violência sexual em 
crianças e adolescentes, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Lesões de palato ou de dentes anteriores 
II. Sangramento vaginal em pré-púberes, 

excluindo a introdução de corpo estranho pela 
própria criança 

III. Infecção sexualmente transmissível 
IV. Sangramento ou fissuras anais de qualquer 

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




