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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Considere atentamente o poema a seguir, escrito 
por Machado de Assis, para responder às próximas 
questões.

“Bailando no ar, gemia inquieto vagalume:
‘Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela
Que arde no eterno azul, como uma eterna vela!’

Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:

‘Pudesse eu copiar-te o transparente lume,
Que, da grega coluna à gótica janela,

Contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela’
Mas a lua, fitando o sol com azedume:

‘Mísera! Tivesse eu aquela enorme, aquela
Claridade imortal, que toda a luz resume’!

Mas o sol, inclinando a rútila capela:

‘Pesa-me esta brilhante auréola de nume...
Enfara-me esta luz e desmedida umbela...

Por que não nasci eu um simples vagalume’?”

01. Assinale a alternativa que contém uma 
reflexão cujo significado moral é semelhante ao 
expresso no poema.

a) A amizade é um amor que nunca morre.
b) Os invejosos invejam-se reciprocamente.
c) Muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem 
gastá-lo.
d) Os infinitamente pequenos têm um orgulho 
infinitamente grande.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, onde se diz 
que “gemia inquieto vagalume”, o verbo gemer está 
conjugado no tempo pretérito imperfeito. Com isto, 
pode-se interpretar que:

a) O gemido do vagalume, originando-se no passado, 
prolongava-se no tempo.
b) O lamento do vagalume havia ocorrido num 
pretérito muito distante.
c) O sentido do verso fica confuso e indeterminado.
d) O vagalume não gemia de fato, mas se preparava 
para isso no futuro.
_________________________________________
03. Analise as alternativas a seguir e assinale a 
que indica SOMENTE adjetivos presentes no poema.

a) Ciúme - transparente - gótica - janela.
b) Inquieto - loira - eterna - desmedida.
c) Mísera - imortal - bailando - estrela.
d) Vagalume - eterno - vela - grega.

04. No último verso da primeira estrofe, conta-
se que a estrela estava “fitando a lua”. Em relação 
à expressão “fitar”, nesse contexto, assinale a 
alternativa que apresenta um de seus possíveis 
significados.

a) Ajudar.
b) Desviar.
c) Enrolar.
d) Observar.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Uma função pode ser utilizada para 
representar a evolução de uma variável, a partir de 
outra. Qual das funções abaixo descreve o preço 
cobrado por um táxi em uma corrida, sendo que este 
cobra um valor fixo de R$ 4,00 por corrida, adicionado 
de um valor por quilômetro rodado; e sabendo que 
uma corrida de 5 quilômetros custa R$ 21,50?

a) .
b) .
c) .
d) .

_________________________________________
06. Após quanto tempo uma aplicação, rendendo 
em um regime de juros simples a uma taxa de 4% ao 
mês, renderia o dobro do seu valor inicial?

a) 25 meses.
b) 30 meses.
c) 50 meses.
d) 75 meses.
_________________________________________
07. Um marceneiro deve fazer uma rampa de 
acessibilidade para substituir uma escada. Supondo 
que a rampa deveria ser instalada entre dois níveis 
distantes verticalmente de 1 metro e que deve ter 
uma inclinação de 30º, qual o tamanho dessa rampa, 
considerando do começo do ponto inferior até o 
ponto superior da rampa? 

a) 1 metro.
b) 1,15 metros.
c) 1,72 metros.
d) 2 metros.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. A notícia a seguir trata de uma recente 
situação envolvendo uma personalidade do atual 
cenário político brasileiro. Leia-a atentamente e 
assinale a alternativa que apresenta o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

(considere ; e )
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“Após boicotes e protestos, _______________ 
recebeu o prêmio de personalidade do ano, oferecido 
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, 
em Dallas, no Texas. O evento foi organizado às 
pressas depois que o político brasileiro cancelou 
sua ida a Nova York, onde receberia a premiação, 
diante de críticas, inclusive do prefeito nova-iorquino, 
Bill de Blasio, que o classificou como ‘perigoso e 
preconceituoso’. O Itamaraty articulou, então, a 
agenda no Texas, um Estado conservador”.

 (Estadão, 16/05/19, com adaptações).

a) Aécio Neves.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Jair Bolsonaro.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
_________________________________________
09. Leia atentamente a análise a seguir, que 
aborda certos traços característicos dos desafios 
ambientais da contemporaneidade.

“Em virtude da sua própria natureza, os problemas 
ambientais ultrapassam frequentemente os limites 
das nações, constituindo problemas supranacionais. 
De fato, alguns dos mais relevantes problemas 
ambientais têm uma origem espacialmente 
localizada, mas as suas consequências fazem-se 
sentir a nível mundial. Todavia, o inverso também 
se verifica, ou seja, a existência de problemas 
ambientais cuja origem é espacialmente dispersa e 
cujas consequências são muito localizadas”. 

(Instituto Bento Jesus Caraça, 2007, com 
adaptações).

Neste trecho, estabelece-se uma relação 
fundamental entre questões ambientais e:

a) Crises políticas.
b) Fluxos migratórios.
c) Globalização.
d) Nacionalismos.
_________________________________________
10. Leia a matéria jornalística a seguir e assinale 
a alternativa que indica o nome da personalidade 
pública de que se trata.

“O deputado federal __________ anunciou nesta 
quinta-feira que não assumirá o novo mandato para 
o qual foi eleito e que está fora do país, devido a 
ameaças à própria vida. Ele estava na Câmara dos 
Deputados desde 2011 e foi reeleito para o terceiro 
mandato em outubro do ano passado. Por meio 
das redes sociais, o deputado disse que a decisão 
foi baseada em uma questão estratégica e deu a 
entender que pretende seguir atuando a favor das 
causas que já defende, sobretudo a dos direitos da 
população LGBT”. 
(O Globo, 24/01/19, com adaptações).

a) Jean Wyllys.
b) Magno Malta.
c) Eduardo Cunha.
d) Marco Feliciano.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Assinale a alternativa que NÃO indica 
competência do Sistema Único de Saúde:

a) Ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde.
b) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 
o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas 
e águas para consumo humano.
c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho.
d) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador.
_________________________________________
12. À direção nacional do Sistema Único da 
Saúde (SUS) compete:

a) Coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de vigilância epidemiológica.
b) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde.
c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que 
permaneçam em sua organização administrativa.
d) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
_________________________________________
13. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito 
da Política Nacional de Atenção Básica.

a)A Política Nacional de Atenção Básica considera 
os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à 
Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos 
complementares,de forma a conservar ambas os 
princípios que lhes são próprios.
b)A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 
individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 
meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional 
e dirigida à população em território definido, sobre 
as quais as equipes assumem responsabilidade 
sanitária.
c)A Atenção Básica será a principal porta de entrada 
e centro de comunicação da RAS, coordenadora 
do cuidado e ordenadora das ações e serviços 
disponibilizados na rede.
d)A Atenção Básica será ofertada integralmente 
e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo 
com suas necessidades e demandas do território, 
considerando os determinantes e condicionantes de 
saúde.
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14. A Política Nacional de Humanização (PNH) 
deve se fazer presente e estar inserida em todas 
as políticas e programas do SUS. A PNH busca 
transformar as relações de trabalho a partir da 
ampliação do grau de contato e da comunicação 
entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento 
e das relações de poder hierarquizadas. Reconhecer 
que as diferentes especialidades e práticas de saúde 
podem conversar com a experiência daquele que é 
assistido consiste em manifestação do princípio da:

a) Comunidade.
b) Corresponsabilidade.
c) Transversalidade.
d) Responsabilidade.
_________________________________________

15. Assinale a seguir a alternativa que indica 
competencia da direção municipal do Sistema Único 
de Saúde (SUS):

a) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
b) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde.
c) Coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de vigilância sanitária.
d) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde.
_________________________________________

16. Assinale a alternativa que defina BIOÉTICA:

a) Estudo sistemático das dimensões morais 
(incluindo visão moral, decisões, condutas e 
políticas), das ciências da vida e atenção à saúde, 
utilizando uma variedade de metodologias éticas em 
um cenário interdisciplinar.
b) Conjunto codificado das obrigações impostas aos 
profissionais de uma determinada área, no exercício 
de sua profissão. 
c) Conjunto de normas para o agir específico ou 
concreto diante de determinada patologia.
d) Estudo multidisciplinar do impacto biológico, físico 
e social de doenças neuropsiquiátricas de pessoas 
submetidas a pesquisas científicas.
_________________________________________

17. Considere a classe de anti-hipertensivos 
IECA (Inibidores da Enzima de Conversão da 
Angiotensina I) e assinale a alternativa INCORRETA:

a) Inibem o remodelamento cardíaco e aumentam 
sobrevida na insuficiência cardíaca Sistólica.
b) Podem causar azotemia e hipercalemia.
c) Indicados no tratamento de hipertensão de 
portadores de estenose bilateral de artéria renal.
d) Podem causar tosse seca e angioedema.

18. A Hipoglicemia é caracterizada clinicamente 
pela Tríade de Whipple que consiste em:

a) Nível de glicose sérico baixo, sintomas 
adrenérgicos/neuroglicopênicos e reversão com 
aumento da glicose plasmática.
b) Nível sérico de glicose baixo, insulinoma e melhora 
após administração de glicose intravenosa.
c) Nível de glicose sérico baixo, rebaixamento de 
nível de consciência inexplicado e necessidade de 
Tiamina para reverter síndrome.
d) Nível de glicose sérico baixo, ausência de sinais 
ou sintomas associados e retorno espontâneo ao 
nível sérico normal de glicose.
_________________________________________

19. Assinale a alternativa que contemple as 
alternativas corretas sobre Colecistopatia Litiásica:

I. A Tomografia de abdome com contraste é o melhor 
exame para diagnóstico de Colecistite Aguda.
II. A Síndrome de Mirizi é a complicação da 
Colecistopatia Litiásica que se caracteriza por 
obstrução da via biliar principal, pela impactação 
externa de cálculo no infundíbulo da vesícula.
III. A cólica biliar caracteriza-se por ser aguda e de 
forte intensidade, geralmente durando até 6 horas. 
Quando a dor continua por período maior, deve-se 
suspeitar de complicação ou outro diagnóstico.

a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.
_________________________________________

20. “Síndrome do Homem Vermelho” e rotura 
tendão de Aquiles são efeitos colaterais que podem 
ser causados, respectivamente, pelos seguintes 
antimicrobianos:

a) Amoxicilina e Azitromicina.
b) Cefepime e Ceftriaxone.
c) Vancomicina e Ciprofloxacino.
d)Metronidazol e Claritromicina.
_________________________________________

21. Considere as afirmativas sobre o tema 
Acesso Venoso Central e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. Acessos venosos centrais puncionados em veias 
femorais possuem menor risco de infecção do que 
os de subclávia.
II. Coagulopatia é um risco relativo da punção de veia 
jugular interna, pelo risco de formação de hematoma 
cervical.
III. Na punção de veia subclávia direita há grande 
risco de lesão do ducto torácico.
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a) I, II e III estão corretas
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas II está correta.
_________________________________________

22. Paciente do sexo masculino, 45 anos, 
tabagista, etilista social, apresenta-se com queixa de 
crises diárias de cefaleia frontorbitária, muito severa, 
com duração aproximada de 1 hora, acompanhada 
de lacrimejamento ipsilateral, rinorreia e ptose. Nega 
febre, dor à palpação temporal ou escotomas. Sem 
hiperemia conjuntival. Assinale a alternativa que 
contemple melhor a cefaleia retratada pelo quadro 
clínico descrito e seu tratamento abortivo:

a) Enxaqueca com aura – Oxigênio a 100%.
b) Cefaleia Tensional - Amitriptilina.
c) Enxaqueca sem aura - Betabloqueador.
d) Cefaleia em salvas – Oxigênio a 100%.
_________________________________________

23. Assinale a alternativa que NÃO contenha caso 
suspeito de dengue que se enquadre no GRUPO B 
de estadiamento de Dengue:

a) Caso suspeito de dengue + prova do laço positiva 
+ ausência sinais de alarme.
b) Caso suspeito de dengue + idade menor que 2 
anos + ausência sinais de alarme
c) Caso suspeito de dengue + aumento progressivo 
de hematócrito.
d) Caso suspeito de dengue + doença renal crônica 
+ ausência sinais de alarme.
_________________________________________

24. São fatores de risco para o Câncer de Mama 
em mulheres, EXCETO:

a)Primiparidade idosa
b)Multiparidade
c) Menarca Precoce
d) Terapia hormonal durante menopausa
_________________________________________

25. Paciente hígido de 30 anos, alcoolista que 
realizou tratamento há 1 mês para amigdalite com 
amoxicilina, apresenta quadro compatível com 
Pneumonia Comunitária. Qual a melhor opção citada 
para tratamento ambulatorial?

a) Ciprofloxacino 500mg 12/12H, 7 dias.
b) Moxifloxacino 400mg/dia, 7 dias.
c) Azitromicina 500mg/dia, 5 dias.
d) Penicilina G Benzatina 1200000UI IM dose única.

26. De acordo com a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória, assinale a alternativa com doenças ou 
agravos de notificação imediata (até 24 horas):

a) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico e Tuberculose
b) Sarampo e Rubéola
c) Leishmaniose Visceral e Toxoplasmose gestacional 
e congênita
d) Sífilis em gestante e Leptospirose
_________________________________________

27. Dentre as citadas, qual é a complicação mais 
comum das úlceras pépticas?

a) Perfuração
b) Sangramento
c) Obstrução
d)Fistulização para órgãos adjacentes
_________________________________________

28. Sobre as Hepatites Virais, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) A cronificação da Hepatite B é maior em adultos do 
que em crianças.
b) A Superinfecção ocorre quando o paciente já é 
portador crônico de Hepatite B e se infecta pelo Delta.
c) A transmissão do vírus da Hepatite E se dá apenas 
via parenteral ou sexual.
d) As Hepatites Virais são doenças de notificação 
compulsória imediata.
_________________________________________
29. Considere as afirmativas sobre Escorpionismo 
e assinale a alternativa CORRETA:

I. O risco de letalidade é mais alto em crianças, 
principalmente quando picadas por T.serrulatus 
(escorpião-amarelo).
II. Os quadros leves com manifestações locais não 
necessitam de Soro Antiescorpiônico.
III. Crianças sempre devem receber o Soro 
Antiescorpiônico, independentemente da gravidade 
do acidente.

a) Somente I está correta.
b) Somente I e III estão corretas.
c) Somente I e II estão corretas.
d) Todas estão corretas.
_________________________________________
30. A Vacina Papilomavírus Humano (HPV) foi 
inserida no Programa Nacional de Imunização a fim 
de prevenir câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e 
anal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas 
genitais e infecções causadas pelo papilomavírus 
humano. A vacina disponível na rede pública de 
saúde promove imunização ativa contra quais tipos 
de HPV?
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a) 4, 11, 16 e 28.
b) 6, 11, 16 e 18.
c) 16, 18, 31 e 45.
d) 18, 31, 33 e 45.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


