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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.
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Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. A Política Nacional de Humanização (PNH) 
busca pôr em prática os princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, 
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio 
da PNH.

a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
c) Horizontalidade.
d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.
_________________________________________
12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia 
prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização 
da Atenção Básica no País, de acordo com os 

preceitos do SUS. É considerada como estratégia 
de expansão, qualificação e consolidação da 
Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de ampliar 
a resolutividade e impactar na situação de saúde 
das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade”. ( ). Assinale a 
alternativa que corresponde à descrição acima.

a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS).
b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
d) Unidade Básica de Saúde (UBS).
_________________________________________
13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional 
do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde.
b) Coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de 
saúde do trabalhador.
c) Colaborar com a União na execução da vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 
serviços privados de saúde.
_________________________________________
14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma 
das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do 
SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão”:

a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do 
útero e da mama.
b) Redução da mortalidade infantil e materna, 
fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
c) Promoção da Saúde.
d) Promoção da Cidadania como estratégia de 
mobilização social, tendo a questão da saúde como 
um direito.
_________________________________________
15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito 
da possibilidade de participação de instituições 
privadas no sistema único de saúde.

a) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
b) As instituições privadas não poderão participar, 
ainda que de forma complementar, no sistema único 
de saúde.
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c) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, não se admitindo a 
participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros, em nenhuma hipótese.
d) As instituições privadas poderão participar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, 
desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins 
lucrativos.
_________________________________________
16. A Cefaleia Tensional é uma cefaleia primária 
de alta prevalência, com pico na quarta década 
de vida e discreto predomínio no sexo feminino. 
Para pacientes com frequência de episódios muito 
elevada - Cefaleia Tensional Crônica – pode-se 
instituir tratamento PROFILÁTICO com:

a) Antidepressivos Tricíclicos.
b) Anti-inflamatórios.
c) Betabloqueadores.
d) Corticóides.
_________________________________________
17. Paciente de 71 anos, portador de Insuficiência 
Cardíaca é admitido no Pronto Socorro com história 
de síncope há alguns minutos, com melhora total 
de nível de consciência. Nega trauma, convulsão, 
dor torácica. Ao exame físico, encontra-se pouco 
confuso, frequência respiratória 22 inspirações por 
minuto, Pressão arterial 100x60mmHg, frequência 
cardíaca 50 batimentos por minuto, Saturação 
de oxigênio 96%, sem outras alterações clínicas. 
Realizada monitorização, obtido acesso venoso 
e solicitado Eletrocardiograma que evidenciou 
derivação D2 com traçado longo com ondas P 
completamente dissociadas dos complexos QRS. O 
diagnóstico eletrocardiográfico é:

a) Bloqueio Atrioventricular 2º. Grau Mobitz I.
b) Fibrilação Atrial.
c) Bloqueio Atrioventricular de 3º. Grau.
d) Bradicardia Sinusal.
_________________________________________
18. De acordo com a Classificação de Forrest, 
uma Úlcera Forrest IA apresenta:

a) Sangramento ativo em jato.
b) Coágulo aderente.
c) Base limpa.
d) Vaso visível não sangrante.
_________________________________________
19. O teste rápido de dengue, chamado no dia 
a dia como NS1, ao apresentar resultado reagente 
pode indicar infecção aguda por dengue ou outras 
doenças. Assinale a alternativa que contenha doença 
capaz de apresentar resultado positivo neste teste.

a) Chikungunya.
b) Febre Mayaro.
c) Febre Amarela.
d) Malária.

20. Sobre as Meningites virais, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) O herpes-vírus (HSV1) causa 90% das Meningites 
Virais.
b) Todos os casos de Meningite Viral devem ser 
tratados com corticoide.
c) Na Meningoencefalite herpética, a Ressonância 
Magnética e o Eletroencefalograma não apresentam 
alterações na maioria dos casos.
d) O predomínio citológico pode ser, no 
início, polimorfonuclear. No entanto, torna-se, 
posteriormente, linfomononuclear .
_________________________________________
21. São fatores de risco para Colecistopatia 
Litiásica, EXCETO:

a) Obesidade.
b) Sexo masculino.
c) História familiar.
d) Perda ponderal rápida.
_________________________________________
22. A Lei nº 8142 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Sobre a Participação e Controle Social é 
CORRETO afirmar:

a) Os Conselhos de Saúde tem caráter consultivo 
e têm como objetivo avaliar propor as diretrizes da 
política de saúde em cada nível de governo.
b) As Conferências de Saúde têm uma atuação 
independente do governo, atuam na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente.
c) As Conferências de Saúde se reúnem 
mensalmente e são compostas por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários.
d) Os Conselhos de Saúde têm caráter permanente 
e deliberativo e se reúnem mensalmente.
_________________________________________
23. De acordo com a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória, assinale a alternativa com doenças ou 
agravos de notificação semanal:

a) Leishmaniose Visceral, Doença de Creutzfeldt-
Jakob e Leptospirose.
b) Esquistossomose, Infecção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana e Coqueluche.
c) Doença de Creutzfeldt-Jakob, Intoxicação 
Exógena e Febre Amarela.
d) Hanseníase, Leishmaniose Tegumentar Americana 
e Violência doméstica e/ou outras violências.
_________________________________________
24. Sobre os Betabloqueadores, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) A longo prazo, inibem remodelamento cardíaco e 
atuam reduzindo consumo miocárdico de oxigênio.
b) Podem precipitar broncoespasmo em pacientes 
com asma e DPOC.
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c) Alguns efeitos adversos são: depressão psíquica, 
astenia e disfunção sexual.
d) Betabloqueadores de primeira e segunda geração 
melhoram intolerância a glicose, sendo indicados a 
diabéticos mal controlados.
_________________________________________
25. A Influenza é uma infecção respiratória 
aguda viral, de comportamento sazonal, associada a 
epidemias e pandemias. Sobre a Patologia, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) A vacinação pelo Ministério da Saúde é realizada 
com as vacinas Quadrivalentes, contendo 2 cepas 
de vírus A e 2 cepas de vírus B.
b) Não há benefício de administração do Antiviral 
Oseltamivir após 24 horas de início do quadro.
c) Não há correção de dose do Oseltamivir para 
insuficiência renal ou hepática.
d) Pacientes imunossuprimidos podem necessitar de 
mais de 5 dias de tratamento.
_________________________________________
26. De acordo com o Ministério da Saúde, qual 
a afirmativa CORRETA sobre o rastreamento de 
Câncer de Colo de Útero?
a) Há indicação de início de coleta de Citologia 
Oncótica em todas as mulheres acima de 25 anos, 
tendo essas iniciado vida sexual ou não.
b) A periodicidade de coleta dos exames deve ser 
anual, sendo que, após 2 testes consecutivos 
negativos, deve-se estender para 3 anos.
c) A coleta de Citologia Oncótica cessa aos 50 anos.
d) Gestantes não devem ser submetidas à coleta de 
Citologia Oncótica.
_________________________________________
27. Associe  a  doença  à  sua  terapia 
medicamentosa e assinale a alternativa 
correspondente:

I. Esquissomose.
II. Leishmaniose Tegumentar Americana.
III. Coqueluche.

a. Azitromicina.
b. Antimonial Pentavalente.
c. Praziquantel.

a) I – a, II – b, III – c.
b) I – a, II – c, III – b.

c) I – c, II – b, III – a.
d) I – b, II – c, III – a.
_________________________________________
28. A punção venosa central constitui 
procedimento importante na prática clínica, 
principalmente para pacientes críticos e possui 
indicações específicas, como administração de 
drogas vasoativas e monitorização hemodinâmica 
invasiva. A veia jugular interna pode ser puncionada 
pela técnica anterior. Para isso, é necessário se 
identificar o ápice do Triângulo de Sedillot, que é 
formado por:

a) Base pela fúrcula e lateralmente pela cartilagem 
tireóidea e porção  esternal  do  esternocleido 
mastoideo.
b) Base pela clavícula e lateralmente pelas 
porções esternal e clavicular do músculo 
esternocleidomastoideo.
c) Lateralmente, borda posterior do músculo 
esternocleidomastoideo e músculo trapézio e base 
pelo 1/3 médio da clavícula.
d) Músculo trapézio, artéria carótida interna e veia 
jugular externa.
_________________________________________
29. Manifestação clássica da Leptospirose, a 
síndrome de Weil, é composta pela TRÍADE:

a) Icterícia, insuficiência renal e hemorragia.
b) Icterícia, hipercalemia e anúria.
c) Febre, cefaleia e mialgia.
d) Febre, icterícia e dor abdominal.
_________________________________________
30. Sobre complicações hipertensivas agudas, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) As Urgências Hipertensivas são situações em que 
o aumento da pressão arterial pode causar lesões de 
órgãos alvo e ameaça imediata à vida do paciente.
b) O Edema Agudo de Pulmão é uma Urgência 
Hipertensiva que deve ser tratada com vasoconstritor 
arterial endovenoso e diuréticos.
c) Nas Urgências Hipertensivas, a pressão arterial 
deve ser reduzida em até 24-48 horas, com drogas 
orais.
d) A nitroglicerina é contraindicada nas síndromes 
coronarianas pois possui efeito venodilatador 
sistêmico e reduz a pré-carga e o consumo de 
oxigênio miocárdico. 

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


