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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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QUESTÕES 01 A 06 - 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.
_________________________________________
05. Ainda em relação ao parágrafo de Machado 
de Assis, o narrador da história sugere que o leitor, 
se preferir, “pode saltar o capítulo” e ir “direto à 
narração”. Nesse caso, ao promover um diálogo com 
o leitor a respeito do próprio romance, o autor se vale 
de uma figura de linguagem, que é a:

a) Ambiguidade.
b) Cacofonia.
c) Metalinguagem.
d) Prosopopeia.
_________________________________________
06. Em relação à ocorrência da palavra “mo”, 
na frase “a ciência mo agradecerá”, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) É um grave erro ortográfico, segundo as normas 
atuais.
b) Nesse contexto, é um substantivo que significa 
“amor”.
c) Ocorre especialmente em textos com linguagem 
coloquial.
d) Trata-se da junção dos pronomes “me” e “o”.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
08. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre a 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.
_________________________________________
09. 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.
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c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
10. A tabela a seguir representa a quantidade 
de vendas de um produto X de uma certa empresa. 
Considerando que houve um crescimento 
aproximadamente linear ao longo dos anos, qual das 
alternativas a seguir apresenta a melhor estimativa 
para quantidade aproximada de vendas no ano de 
2017?

Ano Produtos vendidos
2015 1515
2016 1790
2017 -
2018 2405

a) 2000.
b) 2100.
c) 2200.
d) 2300.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

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)

a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
12. 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.

13. 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.
_________________________________________
14. Em 26 de maio deste ano, realizaram-se em 
diversas cidades brasileiras grandes manifestações 
populares favoráveis a determinadas pautas do atual 
governo. Assinale a alternativa que NÃO indica uma 
dessas pautas.

a) Pacote Anticrime.
b) Regulação da Mídia.
c) Medida Provisória 870.
d) Reforma da Previdência.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
15. As pesquisas envolvendo seres humanos 
devem atender às exigências éticas e científicas 
fundamentais. De acordo com a eticidade, associe as 
colunas com o princípio da Bioética à sua aplicação 
em pesquisa:

a. Autonomia
b. Beneficência
c. Não maleficência
d. Justiça e Equidade

I.  Garantia de que danos previsíveis serão evitados.
II.  Consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-
alvo e a proteção a grupos vulneráveis e aos 
legalmente incapazes.
III. Ponderação entre riscos e benefícios, tanto 
atuais como potenciais, individuais ou coletivos, 
comprometendo-se com o máximo de benefícios e o 
mínimo de danos e riscos.



3

IV. Relevância social da pesquisa com vantagens 
significativas para os sujeitos da pesquisa e 
minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis.

a) a – I, b – IV, c – III,  d – II.
b) a – II, b – III, c – I,  d – IV.
c) a – III, b – II, c – I, d – IV.
d) a – II, b – IV, c – III, d – I.
_________________________________________
16. Sobre o Código de Ética Médica, assinale 
alternativa com afirmativas CORRETAS quanto aos 
Princípios Fundamentais.

I - A medicina é uma profissão a serviço da saúde do 
ser humano e da coletividade e será exercida sem 
discriminação de nenhuma natureza.
II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do 
ser humano, em benefício da qual deverá agir com 
o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 
profissional.
III - Para exercer a medicina com honra e dignidade, 
o médico deverá trabalhar em quaisquer condições 
de trabalho que lhe é oferecido.
IV - Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 
desempenho ético da medicina, mantendo o senso 
de hierarquia entre os demais profissionais de saúde 
pelo prestígio e bom conceito da profissão.
V - Compete ao médico aprimorar continuamente 
seus conhecimentos e usar o melhor do progresso 
científico em benefício do paciente e da sociedade.

a) Somente I, III e V.
b) Somente II, III e IV.
c) Somente II, IV e V.
d) Somente I, II e V.
_________________________________________
17. No Capítulo IV do Novo Código de Ética 
Médica, considera-se sobre a Doação e Transplante 
de Órgãos e Tecidos. Sobre o assunto, é CORRETO 
afirmar:

a) O mesmo médico pode realizar exames para 
diagnosticar a Morte Encefálica e compor a equipe 
de transplante de órgãos.
b) O médico pode se recusar a esclarecer os 
familiares sobre os riscos de cirurgias de transplante 
de órgãos, caso designe outro profissional da saúde, 
como um enfermeiro capacitado, para isso.
c) O médico pode retirar órgão de doador vivo 
juridicamente incapaz, caso seu representante legal 
autorize.
d) Ao médico, é vedado participar de comercialização 
de órgãos ou de tecidos humanos.
_________________________________________
18. Assinale a alternativa que relacione os 
seguintes conceitos às suas definições:

I. Eutanásia
II. Distanásia
III. Ortotanásia

a. Prática que visa a abreviar a vida de paciente 
incurável, de forma sem dor e sofrimento.
b. Processo de humanização da morte e alivio das 
dores, sem abreviação do processo de morrer, que 
não proporciona sofrimentos adicionais ao doente.
c. Prática médica que busca salvar a vida do paciente 
e, por meio de procedimentos desproporcionais, 
submete-o a grande sofrimento.

a) I - a, II - b, III - c.
b) I - b, II - a, III - c.
c) I - a, II - c, III - b.
d) I - c, II - b, III - a.
_________________________________________
19. Homem de 35 anos, tabagista e etilista, 
apresenta dor e isquemia em membros inferiores, 
com progressão proximal, associada a claudicação 
intermitente e fenômeno de Raynaud. É dado 
o diagnóstico de Tromboangeíte Obliterante. O 
principal fator de risco para a doença é:

a) Sexo masculino.
b) Idade.
c) Tabagismo.
d) Etilismo.
_________________________________________
20. A punção liquórica em pacientes com suspeita 
de Meningite deve, em casos específicos, ser 
precedida de Tomografia de Crânio para identificar 
possível efeito de massa ou causas que levem à 
hipertensão intracraniana. Assinale a alternativa 
que NÃO contemple uma indicação do exame de 
imagem previamente à coleta de líquor: 

a) Rebaixamento do nível de consciência.
b) Idosos e crianças < 2 anos.
c) Sinais focais.
d) Imunodepressão por HIV
_________________________________________
21. Bloqueio Atrioventricular em que ocorre 
o fenômeno de Wenckebach, ou seja, quando o 
bloqueio prolonga o intervalo PR progressivamente 
a cada ciclo, até que uma onda P é bloqueada é o:

a) Bloqueio Atrioventricular de 1º. Grau
b) Bloqueio Atrioventricular de 2º. Grau – Mobitz I
c) Bloqueio Atrioventricular de 2º. Grau – Mobitz II
d) Bloqueio Atrioventricular de 3º. Grau
_________________________________________
22. Sobre a definição de Notificação Compulsória, 
de acordo com a portaria nº 204, de 17 fevereiro de 
2016, assinale a alternativa CORRETA:

a) Comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 
realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, 
públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita 
ou confirmação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública, podendo ser imediata ou semanal.
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b) Modelo de vigilância realizada a partir de 
estabelecimento de saúde estratégico para a 
vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes 
etiológicos de interesse para a saúde pública, com 
participação obrigatória.
c) Notificação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública, realizada por profissionais de saúde 
ou responsáveis por estabelecimentos de saúde ao 
Ministério da Saúde através de sistema online próprio, 
podendo ser imediata, semanal ou facultativa.
d) Situação que pode constituir potencial ameaça 
à saúde pública, como a ocorrência de surto ou 
epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, 
alteração no padrão clínicoepidemiológico das 
doenças conhecidas, considerando o potencial 
de disseminação, a magnitude, a gravidade, a 
severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, 
bem como epizootias ou agravos decorrentes de 
desastres ou acidentes.
_________________________________________
23. Assinale a alternativa que defina Embolia 
Pulmonar Aguda Maciça:

a) Embolia pulmonar que curse com instabilidade 
hemodinâmica.
b) Embolia dos ramos lobares e segmentares da 
Artéria Pulmonar.
c) Embolia pulmonar que curse com disfunção 
Ventrículo Direito, sem instabilidade hemodinâmica.
d) Embolia de, pelo menos, 5 ramos subsegmentares 
da Artéria Pulmonar unilateral.
_________________________________________
24. Assinale a alternativa que associa 
CORRETAMENTE os tipos de cefaleia à respectiva 
primeira opção de tratamento preventivo:

I. Migrânea
II. Cefaleia em Salvas
III. Cefaleia Tensional

A. Verapamil
B. Betabloqueador
C. Antidepressivo Tricíclico

a) I – A, II – B, III – C.
b) I – B, II – A, III – C.
c) I – C, II – B, III – A.
d) I – B, II – C, III – A.
_________________________________________
25. Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica (Nasf-AB) é INCORRETO 
afirmar:

a) Os Nasf-AB não se constituem como serviços 
com unidades físicas independentes ou especiais, 
mas devem ser de livre acesso à população para 
atendimento individual ou coletivo.

b) Deve estabelecer seu processo de trabalho a partir 
de problemas e necessidades de saúde de pessoas 
e grupos sociais em seus territórios, bem como a 
partir de dificuldades dos profissionais que atuam na 
Atenção Básica em suas análises e manejos.
c) É formada por diferentes ocupações da área 
da saúde, atuando de maneira integrada para dar 
suporte aos profissionais das equipes de Saúde da 
Família e de Atenção Básica.
d) Busca-se que essa equipe seja membro orgânico 
da Atenção Básica, vivendo integralmente o dia 
a dia nas UBS e trabalhando de forma horizontal 
e interdisciplinar com os demais profissionais, 
garantindo a longitudinalidade do cuidado e a 
prestação de serviços diretos à população.
_________________________________________
26. Os Princípios e Diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) são orientadores para sua organização 
nos municípios. Sobre o princípio da Equidade é 
CORRETO afirmar:

a) Possibilita acesso universal e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 
como a porta de entrada aberta e preferencial da 
Rede de Atenção à Saúde, acolhendo as pessoas 
e promovendo a vinculação e corresponsabilização 
pela atenção às suas necessidades de saúde.
b) Oferta o cuidado, reconhecendo as diferenças 
nas condições de vida e saúde e de acordo com 
as necessidades das pessoas, considerando que o 
direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e 
deve atender à diversidade.
c) Reforça a importância da Atenção Básica ser 
resolutiva, utilizando e articulando diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio 
de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos 
positivos e intervenções clínica e sanitariamente 
efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de 
ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e 
grupos sociais. 
d) Propõe continuidade da relação de cuidado, com 
construção de vínculo e responsabilização entre 
profissionais e usuários ao longo do tempo e de 
modo permanente e consistente, acompanhando 
os efeitos das intervenções em saúde e de outros 
elementos na vida das pessoas, evitando a perda de 
referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que 
são decorrentes do desconhecimento das histórias 
de vida e da falta de coordenação do cuidado.
_________________________________________
27. Criança de 3 anos de idade corria em uma 
praça da cidade quando foi mordida por um cão 
desconhecido, ao chegar no serviço de saúde 
apresenta lesões profundas em mão direita e mãe 
relata nunca ter visto o animal anteriormente no local. 
Qual é a indicação CORRETA de profilaxia da raiva 
humana neste caso?
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a) Somente Soro antirrábico.
b) 3 doses de vacina antirrábica.
c) 4 doses de vacina antirrábica e soro antirrábico.
d) 5 doses de vacina antirrábica e soro antirrábico.
_________________________________________
28. Homem de 53 anos chega à sala de vacina 
para iniciar esquema, não possui carteira de vacina 
e não tem histórico de vacinação neste município. 
Assinale alternativa com as vacinas que ele deverá 
tomar neste dia:

a) Primeira dose de dT (Difteria e Tétano), Dose única 
de Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), 
Dose única de Febre Amarela e Primeira dose de 
Hepatite B.
b) Primeira dose de dT (Difteria e Tétano), Dose única 
de Febre Amarela e Primeira dose de Hepatite B.
c) Primeira dose de dT (Difteria e Tétano), Dose única 
de Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e 
Primeira dose de Hepatite B.
d) Primeira dose de DTP (Difteria, Tétano e 
Coqueluche), Dose única de Febre Amarela e 
Primeira dose de Hepatite B.
_________________________________________
29. Sobre a coleta de Citologia Oncótica 
preconizada no Brasil, pelo Ministério da Saúde, é 
INCORRETO afirmar:

a) A mulher grávida pode ser submetida à coleta do 
exame, sem riscos ao feto.
b) Orienta-se abstinência sexual nas 48-72 horas 
anteriores à coleta.
c) A coleta do material da ectocérvice é realizada 
com a espátula de Ayre e, da endocérvice, com a 
escova cervical.
d) A coleta de exames deve ser iniciada independente 
da idade, assim quando a mulher iniciar vida sexual.

30. Paciente de 66 anos, hipertenso, é admitido em 
Pronto Atendimento com queixa de mialgia, cefaleia 
e febre aferida há 4 dias. Iniciou hoje, rash cutâneo 
difuso. Ao exame físico, apresenta-se sem alterações 
neurológicas, estável hemodinamicamente, sem 
sinais meníngeos, com ausência de hipotensão 
postural, dor abdominal, vômitos ou outros sinais de 
alarme. O tratamento inicial para esse paciente:

a) Consiste em internamento em Unidade de Terapia 
Intensiva, para hidratação e solicitação de exames 
como hematócrito, plaquetas e função renal.
b) Como paciente pertence a Grupo A de estratificação 
para Dengue, caso a Prova do Laço esteja negativa, 
pode ser dada alta, com orientações de retorno caso 
piore.
c) Hidratação, exames (hemograma e NS1), 
notificação de suspeita, permanência para 
observação, reavaliação.
d) Notificação imediata, internação hospitalar, 
exames gerais e sorologia para dengue.

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.


