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CARGO:
MÉDICO ESF
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Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10; 

Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.

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



QUESTÕES DE 1 A 5 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias 
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente 
para responder às próximas questões.

“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe-
tivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra-
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li-
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, 
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio 
à produção literária. Certos escritores se desculpam 
de não haverem forjado coisas excelentes por fal-
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar 
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 
desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca-
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política 
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coa-
gem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”.

Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar 
que o autor:

a) denuncia a prática dos governos autoritários bra-
sileiros de censurarem previamente as obras de arte.
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es-
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não 
foi um grande obstáculo à produção literária de alta 
qualidade.
d) indica duas barreiras que impediram por completo 
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 
e a lei.
___________________________________________

02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de 
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”. 
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar 
que:

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada 
foneticamente como proparoxítona.

a) Gramática.
b) Raríssimos.
c) Efetivamente.
d) Demagógicas.
___________________________________________

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado 
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respei-
to da estrutura sintática dessa oração, marque a alter-
nativa CORRETA.

a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são com-
postos.
b) O termo “completa” desempenha a função de nú-
cleo do sujeito.
c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo 
termo “ninguém”.
d) A expressão “liberdade completa” exerce a função 
de sujeito composto da oração.
___________________________________________

05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao ale-
gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o 
autor pretende enfatizar que:

a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes re-
cursos para promover a perseguição aos artistas.
b) a produção literária jamais é completamente livre, 
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto 
para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
d) os rigores das normas ortográficas são o principal 
impedimento à produção literária em qualquer país.

___________________________________________
QUESTÕES DE 6 A 10 - 

MATEMÁTICA

06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas 
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria 
(massa), assinale a alternativa CORRETA:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em 
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como 
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas 
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

07. Sobre a função:

Assinale a alternativa CORRETA.

a)   
b) É uma função bijetora, considerando  
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns ele-
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos 
valores no conjunto Imagem.
d) É uma função do segundo grau, uma vez que a va-
riável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das 
raízes do sistema de equações a seguir:      

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

09.  Sobre um pentágono, assinale a alternativa       
CORRETA.

a) A soma de seus ângulos internos, assim como de 
um quadrado, é de 360º.
b) Possui 6 diagonais internas.
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é 
dada por   .
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
___________________________________________

10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para 
realização de desenhos quanto em obras. É composta 
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos 
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º. 
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir 
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o ta-
manho aproximado de cada cateto? 
(Considere                   )

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 -
CONHECIMENTOS GERAIS

 
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um re-
cente fato que gerou repercussões nas relações inter-
nacionais, e marque a alternativa que indica o nome 
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
 
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significa-
tivo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas, 
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear 
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani 
pegou todos de surpresa. Embora as consequências 
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facil-
mente desencadear um conflito militar na região, visto 
que aquele general estava, de fato, no comando da po-
lítica externa do _________, e era uma personalidade 
política popular tanto no país dele quanto no exterior”. 

(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

12.  A notícia a seguir trata da participação do Brasil 
na última reunião de uma das mais importantes organi-
zações internacionais. Leia-a atentamente e marque a 
alternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para 
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no 
__________________, em Davos. Principal represen-
tante do governo brasileiro no local neste ano, Gue-
des deve se empenhar em atrair capital externo para o 
país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passa-
do, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento 
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as 
apresentações do ministro se concentrarão na redução 
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)

a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento.
___________________________________________

13. O seguinte trecho apresenta uma definição para 
um importante conceito da atualidade. Leia-o atenta-
mente e marque a alternativa que indica o conceito de 
que se trata.

“Trata-se de um fenômeno social total e multidimen-
sional, que não é completamente recente, nem intei-
ramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno 
está inserido num processo histórico não significa ne-
gar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse 
processo compreende atualmente novas dinâmicas 
econômicas, políticas e culturais, com importante di-
mensão e impacto, e que constituem uma verdadei-
ra transformação no mundo em que vivemos. Em 
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma 
internacionalização de certas instituições econômi-
cas de raiz nacional para um processo mais genera-
lizado de integração econômica à escala mundial”.

a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
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14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a 
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um 
dos princípios que norteiam esse documento, confor-
me referidos em seu preâmbulo.

a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família 
humana.
c) Protecção dos direitos do homem através de um re-
gime de direito.
d) Esvaziamento das identidades nacionais, para re-
dução das desigualdades.
___________________________________________

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas 
medidas é da competência administrativa comum do 
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa 
que NÃO indica uma dessas medidas.

a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio pú-
blico.
b) Combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos.
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem 
como instituir a guarda municipal para a proteção de 
seus bens, serviços e instalações.
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
___________________________________________

QUESTOES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. São critérios para internação hospitalar de pacien-
te com Doença Inflamatória Pélvica (DIP), EXCETO:

a) Gravidez.
b) Abscesso tubo-ovariano.
c) Dor à palpação bimanual do colo uterino.
d) Ausência de resposta à antibioticoterapia via oral 
com 72H de tratamento.
___________________________________________
17. A Diarreia Funcional é uma das principais causas 
de diarreia crônica na infância. Sobre o distúrbio do 
trato gastrointestinal é CORRETO afirmar:

a) É associada a déficit de crescimento, mesmo quan-
do a ingesta calórica é adequada. 
b) Tende a ser benigna e transitória.
c) É causada por deficiência da enzima lactase e cursa 
com diarreia osmótica importante.
d) O quadro inicia-se geralmente durante a adolescên-
cia e se caracteriza por evacuações dolorosas.

18. Paciente com suspeita de dengue que apresenta 
vômitos persistentes e dor abdominal forte, sem sinais 
de choque deve, além da hidratação adequada, ser 
acompanhado:

a) Ambulatorialmente, sem exames.
b) Na unidade de saúde, somente até resultado de he-
mograma.
c) Em internação por pelo menos 48H.
d) Em leito de terapia intensiva.
___________________________________________

19. No tratamento de Hipertensão Arterial, a seguinte 
combinação de anti-hipertensivos NÃO é recomenda-
da:

a) Diurético Tiazídico e Bloqueador de Receptor da An-
giotensina.
b) Bloqueador de Canal de Cálcio e Bloqueador de Re-
ceptor da Angiotensina.
c) Inibidor da Enzima Conversora da Angiotensina e 
Bloqueador de Receptor da Angiotensina.
d) Inibidor da Enzima Conversora da Angiotensina e 
Diurético Tiazídico.
___________________________________________

20. Em 2019, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) suspendera a importação do insumo far-
macêutico RANITIDINA de um laboratório específico, 
após a detecção da impureza chamada N-nitrosodime-
tilamina (NDMA), provável agente cancerígeno. Assi-
nale o mecanismo de ação da RANITIDINA:

a) Inibidor de bomba de prótons das células parietais 
gástricas.
b) Antagonistas do receptor H2  da histamina das célu-
las parietais gástricas.
c) Antagonista dos receptores dopaminérgicos D2 esti-
mulatórios do centro emético.
d) Antagonista muscarínico competitivo.
___________________________________________

21. Assinale a alternativa que contenha CORRETA as-
sociação entre a Doença de Notificação Compulsória e 
a Periodicidade da sua notificação:

a) Hanseníase - Semanal
b) Leptospirose - Semanal
c) Difteria - Semanal
d) Infecção por HIV - Imediata
___________________________________________
22. Assinale a alternativa que NÃO contenha um dos 
critérios diagnósticos para Pancreatite Aguda:

a) Aumento de lipase maior ou igual a 3 vezes o limite 
superior da normalidade.
b) Achados característicos no exame de imagem.
c) Colecistite Aguda calculosa.
d) Dor epigástrica severa, com irradiação para dorso.
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23. Paciente com diagnóstico de Infarto Agudo do 
Miocárdio apresenta supradesnivelamento de ST nas 
derivações DII, DIII e AVF. A parede cardíaca compro-
metida pelo evento é:

a) Parede Anterior
b) Parede Lateral
c) Parede Superior
d) Parede Inferior
___________________________________________

24. A fibromialgia é uma doença caracterizada por 
queixa de dor musculoesquelética crônica generaliza-
da, associada a alterações neuropsicológicas típicas. 
Sobre a patologia, assinale a alternativa CORRETA:

a) De acordo com os Novos Critérios Diagnósticos 
(2010) do Colégio Americano de Reumatologia, os sin-
tomas devem estar presentes há menos de 1 semana.
b) A depressão, síndrome do cólon irritável e a enxa-
queca estão comumente associadas aos casos de fi-
bromialgia.
c) É mais predominante em homens entre 50 e 65 
anos.
d) A medicação clássica de escolha para o tratamento 
é o Clonazepam, que deve ser utilizada antes de dor-
mir.
___________________________________________

25. Paciente de 16 anos, vítima de acidente de moto, 
apresenta fratura exposta em membro superior es-
querdo e laceração extensa em coxa direita. Possui 
história desconhecida de vacinação para tétano. A 
conduta, quanto à profilaxia de tétano é:

a) Limpeza, desbridamento das lesões e administra-
ção somente de soro antitetânico.
b) Apenas imunoglobulina humana antitetânica.
c) Limpeza do ferimento e uma dose da vacina antite-
tânica.
d) Limpeza, desbridamento, vacina e soro antitetâni-
cos.
___________________________________________

26.  De acordo com a Lei Nº 8.080/90, assinale a al-
ternativa CORRETA. Entende-se por Vigilância Epide-
miológica:

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de 
trabalho ou portador de doença profissional e do tra-
balho.
b) Controle de bens de consumo que se relacionem 
com a saúde, compreendidas todas as etapas e pro-
cessos.
c) Detecção de fatores com a finalidade de recomen-
dar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos.
d) Assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde.

27.  Assinale a alternativa que contenha a lei que dis-
põe sobre a participação da Comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde e como prevê a composição 
do Conselho de Saúde:

a) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de e usuários.
b) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de, usuários e representantes das forças armadas.
c) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de e usuários.
d) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de, usuários e representantes das forças armadas.
___________________________________________

28. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), assinale alternativa CORRETA de responsa-
bilidade comum às esferas de Governo Federal, Esta-
dual e Municipal.

a) Estabelecer e adotar mecanismos de encaminha-
mento responsável pelas equipes que atuam na Aten-
ção Básica de acordo com as necessidades de saúde 
das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação 
do cuidado.
b) Alimentar, analisar e verificar a qualidade e consis-
tência dos dados inseridos nos sistemas nacionais de 
informação e utilizá-los nos planejamentos.
c) Pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
estratégias, diretrizes e normas para implantação da 
PNAB.
d) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da 
Família - ESF como estratégia prioritária de expansão, 
consolidação e qualificação da Atenção Básica.
___________________________________________

29. Assinale alternativa com CORRETA composição 
mínima da Equipe de Saúde da Família (eSF):

a) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de Enferma-
gem e Agente Comunitário de Saúde.
b) Enfermeiro, Agente Comunitário de Saúde e Agente 
de Combate às Endemias.
c) Médico, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem, Cirur-
gião Dentista e Agente Comunitário de Saúde.
d) Médico, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Agente Co-
munitário de Saúde.
___________________________________________
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30. Assinale a alternativa que contenha um princípio 
doutrinário do Sistema Único de Saúde e sua COR-
RETA definição:

a) Descentralização - Acesso às ações e serviços deve 
ser garantido a todas as pessoas, independentemente 
de sexo, raça, ocupação, ou outras características so-
ciais ou pessoais.
b) Equidade - Articulação da saúde com outras políti-
cas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial 
entre as diferentes áreas que tenham repercussão na 
saúde e qualidade de vida dos indivíduos.
c) Universalização – Os serviços devem ser organiza-
dos em níveis crescentes de complexidade, circuns-
critos a uma determinada área geográfica, planejados 
respeitando características epidemiológicas específi-
cas.
d) Integralidade - Conjunto articulado de ações e ser-
viços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de com-
plexidade do sistema.
___________________________________________
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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 09/03/2020.


