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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. Em relação à PSORÍASE NA INFÂNCIA, 
assinale a alternativa CORRETA: 

a) A psoríase gutata é a forma mais frequente na 
infância, e 70 a 80% dos casos estão relacionados à 
infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo 
A de orofaringe ou região genital.
b) Em crianças abaixo de 2 anos de idade, a 
psoríase da área das fraldas é a mais observada e 
caracteriza-se por placas eritematosas mal definidas, 
com fissuras e descamação intensa.
c) A psoríase de início mais precoce tende a ter mais 
associação familiar e mais relação com o human 
leucocyte antigen (HLA)Cw06 do que a psoríase de 
início tardio.
d) O tratamento sistêmico em crianças, quando 
necessário, inclui acitretina, ciclosporina e 
metotrexato, uma vez que nenhum imunobiológico 
está aprovado para essa faixa etária.
_________________________________________
17. Mulher, 59 anos, há 2 anos apresenta 
mácula estriada longitudinal, de coloração marrom, 
no primeiro pododáctilo esquerdo. Há hiperceratose 
subungueal associada. Ao exame dermatoscópico, 
é possível observar descoloração preta, branca e 
amarela dos detritos subungueais. Qual é a conduta 
mais adequada para essa paciente?  

a) Fotografar a lesão e pedir à paciente para retornar 
para uma nova consulta de acompanhamento em 6 
meses. 
b) Solicitar biópsia da unha acometida. 
c) Solicitar exame micológico direto e cultura para 
fungos de fragmentos da unha acometida. 
d) Iniciar tratamento antifúngico tópico. 
_________________________________________
18. Mulher, 46 anos é referenciada da Unidade 
Básica de Saúde para o tratamento de Urticária 
Crônica. Está em uso de Levocetirizina 5 mg/dia 
há um mês com pouca melhora, e se queixou de 
aumento do prurido e da quantidade de urticas. 
Apresenta escore UAS7 de 22. De acordo com 
as últimas recomendações para o tratamento da 
Urticária Crônica Espontânea, o próximo passo no 
tratamento medicamentoso dessa paciente é:

a) Aumentar a dose da Levocetirizina para 20 mg/
dia.

b) Iniciar corticóide sistêmico na dose equivalente a 
1mg/kg/dia de Prednisona.
c) Associar creme com corticóide tópico e anti-
histamínico de primeira geração.
d) Iniciar Omalizumabe na dose de 300mg por via 
subcutânea a cada 4 semanas. 
_________________________________________
19. Homem, 40 anos, agricultor, fototipo III, é 
encaminhado pelo médico da UBS por ter apresentado 
um Nevo Displásico. Se você está mais preocupado 
em detectar um melanoma nodular neste paciente, 
qual dos critérios da regra do ABCDE do melanoma 
você mais enfatizaria para esse paciente?

a) Assimetria e Bordas.
b) Cor.
c) Diâmetro.
d) Evolução. 
_________________________________________
20. O ácido azelaico tópico tem sido utilizado 
no tratamento de pacientes com rosácea devido ao 
seguinte mecanismo de ação:

a) Diminui a expressão da calicreína 5 (KLK5) e da 
catelicidina.
b) Regula negativamente o receptor de potencial 
transiente vanilóide do tipo 1.
c) Aumenta a produção de radicais livres.
d) Sobreregula o receptor de potencial transiente 
vanilóide do tipo 4.
_________________________________________
21. Menina, 7 anos de idade, apresenta mancha 
hiperpigmentada, discretamente hiperceratósica, 
com “comichão”, na região interescapular. A biópsia 
da  lesão revelou deposição de amilóide na derme 
papilar. Diante da suspeita diagnóstica, qual a 
próxima conduta médica?   

a) Encaminhar  para realizar eletroneuromiografia.
b) Verificar o nível de calcitonina sérica.
c) Solicitar ressonância nuclear magnética (RNM) da 
coluna torácica.
d) Verificar o nível de glicose sérica.
_________________________________________
22. O obstetra encaminha ao dermatologista 
uma paciente de 36 anos, primigesta de 9 semanas, 
com antecedente pessoal de Lúpus Eritematoso 
Sistêmico (LES), para avaliação sobre o manejo de 
sua doença. Ela refere que as lesões de pele estão 
piorando, com presença de lesões discóides, e está 
preocupada com o aumento do risco de malformação 
fetal pelo uso dos medicamentos para tratamento 
do LES. Apresenta anti-Ro e anti-La positivos. Qual 
das alternativas a seguir é considerada terapia de 
primeira linha para o tratamento do lúpus durante a 
gravidez?

a) Hidroxicloroquina.
b) Metotrexato.
c) Micofenolato de mofetil.
d) Ciclofosfamida.
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23. Homem, 45 anos, bancário, queixa-se 
de “áreas sem cabelos” no couro cabeludo com 
início há um ano e meio. Sua alopecia teve um 
curso progressivo, associada a uma sensação 
de queimação no couro cabeludo. Referiu ter feito 
uso de clobetasol solução tópica por curto período, 
sem melhora satisfatória. Ao exame, presença de 
manchas alopécicas bem definidas nas regiões 
frontal e parietal do couro cabeludo. Teste da tração 
positivo com presença de fios anágenos. A olho nú 
e à dermatoscopia, ausência de qualquer sinal de 
crescimento de pelos. 

Qual é o diagnóstico MENOS provável a considerar 
neste paciente?

a) Líquen planopilar.
b) Alopecia areata.
c) Foliculite decalvante.
d) Pseudopelada de Brocq.
_________________________________________
24. Em relação à SÍFILIS, é correto afirmar, com 
EXCEÇÃO de:

a) Não há imunidade natural contra a sífilis, portanto 
a inoculação do Treponema pallidum em indivíduos 
sadios produz sempre a infecção.
b) O diagnóstico diferencial do cancro duro é 
particularmente com cancro mole e herpes genital.
c) Os testes sorológicos não treponêmicos, como 
o VDRL, comumente já estão positivos no início do 
aparecimento do cancro duro.
d) Os pacientes com rush cutâneo e suspeita de Sífilis 
comumente não apresentam prurido nas lesões.
_________________________________________
25. Considerando as evidências atuais sobre 
fatores de risco para Carcinoma Espinocelular (CEC) 
de de alto risco, qual paciente apresenta maior risco 
de metástase nodal e mortalidade específica da 
doença?

a) Um homem de 66 anos com um CEC de 1,2 cm 
no lábio inferior.
b) Uma mulher de 66 anos com um CEC pouco 
diferenciado de 0,5 cm no tórax anterior.
c) Um homem de 73 anos com história de transplante 
renal que desenvolve um CEC de 1,5 cm na região 
temporal direita.
d) Um homem de 73 anos com CEC de 2,5 cm no 
couro cabeludo médio-parietal que invade a gálea.
_________________________________________
26. Uma paciente de 65 anos, fototipo II, com 
antecedente pessoal de melanoma, está preocupada 
com sua vitamina D, pois refere que faz uso regular 
de protetor solar há cerca de 7 anos e passa um 
tempo limitado ao ar livre para evitar novos cânceres 
de pele. Ela está convencida de que quanto mais 
vitamina D tomar, melhor. Sobre a vitamina D, o que 
é CORRETO esclarecer para esta paciente?

a) A dosagem sérica da 1,25 dihidroxivitamina D 
- 1,25(OH)2D – é o melhor indicador do status da 
vitamina D, mas não há um consenso internacional 
do seu valor ideal. 
b) A quantidade necessária de radiação ultravioleta A 
(UVA) para síntese de vitamina D pode ser transmitida 
através do filtro solar aplicado na pele, mesmo que 
o FPS seja alto e a quantidade recomendada do 
produto tenha sido aplicada. 
c) A triagem de vitamina D deve ser restrita àqueles 
com risco de hipovitaminose, como pacientes com 
distúrbios de fotossensibilidade, que necessitam 
de fotoproteção rigorosa, e a suplementação é 
aconselhada para este grupo.
d) Existe uma relação clara entre os níveis séricos 
de vitamina D e a incidência de melanoma,  e a 
suplementação com vitamina D é mais eficaz em 
indivíduos de alto risco.
_________________________________________
27. Homem, 54 anos, tem diagnóstico de 
Hanseníase Virchowiana e está em uso da segunda 
cartela da poliquimioteparia (PQT) padrão para 
pacientes multibacilares. Há uma semana apresenta 
nódulos eritematosos disseminados, além de febre, 
edema e dor testicular. A conduta mais CORRETA é: 

a) Suspender a PQT temporariamente e iniciar 
Talidomida.
b) Suspender a PQT temporariamente e iniciar 
Prednisona. 
c) Manter a PQT e iniciar Prednisona. 
d) Manter PQT e iniciar Prednisona e Talidomida. 
_________________________________________
28. Uma mulher de 39 anos foi recentemente 
diagnosticada com carcinoma basocelular (CBC) 
nodular recidivado no braço direito, sem invasão 
neural ou angiolinfática. Ao discutir as opções de 
tratamento, ela mencionou que sua amiga também 
foi diagnosticada com carcinoma basocelular in situ 
no rosto e foi tratada com Imiquimod creme. Ela 
perguntou se isso seria uma opção para ela, porque 
preferia não se submeter à cirurgia novamente.Você 
explica que:

a) O Imiquimod não é uma opção terapêutica para o 
caso dela e nem para sua amiga, que provavelmente 
terá que ser operada também. 
b) O Imiquimod não é uma opção terapêutica, a 
cirurgia excisional para avaliação de margens é 
mandatória. 
c) O Imiquimod pode ser uma opção terapêutica para 
ela, desde que usado por período maior do que no 
CBC in situ. 
d) O Imiquimod não é uma opção terapêutica 
para o caso dela, mas a curetagem seguida de 
eletrocoagulação sim. 
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29. A respeito da Hipersensibilidade Induzida 
por Drogas, também chamada de Reação a Drogas 
com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (DRESS), 
assinale a alternativa que NÃO faz parte dos critérios 
diagnósticos estabelecidos pelo grupo de consenso 
japonês:

a) Erupção bolhosa que se inicia após 1 semana do 
início do uso de um grupo conhecido de drogas. 
b) Linfadenopatia.
c) Reativação do herpes-vírus 6.
d) Sintomas clínicos prolongados após a retirada da 
droga causal. 
_________________________________________
30. Com relação às infecções bacterianas da 
pele, assinale a opção CORRETA:

a) No impetigo bolhoso, o alvo da exotoxina 
esfoliativa A produzida pelo S. aureus do grupo II é 
a desmogleína 1, assim como na síndrome da pele 
escaldada estafilocócica.
b) Por se tratar de doença autolimitada, o tratamento 
do impetigo é sintomático, mas é mandatório realizar 
antibioticoterapia para profilaxia de glomerulonefrite 
pós-estreptocócica. 
c) A dosagem de anti-DNAse B é o teste de escolha 
para a detecção de impetigo estafilocócico anterior. 
d) No impetigo bolhoso, o agente infeccioso mais 
frequente é o estreptococo do grupo B.

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.


