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CARGO:
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Língua Portuguesa: 01 a 10; Noções de Legislação: 11 a 20; 
Conhecimentos Específicos: 21 a 60. 

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 60 (sessenta) 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 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 
10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de 
qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte 
de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por 
assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A 
quem preconiza o sábio limite das despesas, porque 
“vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o 
vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se 
leva”. (...)
Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a 
sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 
costumes peculiares, os sinais de seu ambiente 
físico e de sua história. As diferenças na expressão 
de uma sentença observáveis de uma terra para 
outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir 
o etnógrafo.
Povo marítimo, o português assinala semelhança 
grande entre pai e filho, lembrando que “filho de 
peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a 
mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem 
em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a 
“maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em Como aprendi o 
português e outras aventuras.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido global do 
texto. 

a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, 
sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar 
coerente de um povo, não havendo oposições de 
sentido entre um provérbio e outro. 
b) O objetivo central do texto é demonstrar que a 
filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que 
esse mesmo povo produz. A prova disso é que não 
existem provérbios com sentidos contrários entre si. 
c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o 
ambiente e costumes presentes na criação dos 
provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade 
expressa em provérbios diferentes, como no caso 
dos provérbios do povo português e húngaro. 
d) Os provérbios representam a coerência do modo 
de pensar de uma nação. Não há a possibilidade 
de haver provérbios com sentidos contrários entre 
si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre 
coerente e representa uma filosofia e sua arte de 
viver.
_________________________________________
02. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo “sábio” sendo usado da mesma forma e 
desempenhando a mesma função sintática do que 
na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, 
mas o que se faz dele.
b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que 
nunca se esgota. 
c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa 
unicamente com aprender.
d) O sábio pensamento de um povo consiste em 
conhecer sua identidade. 
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo 
“sábio” na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Adjunto adnominal.
b) Sujeito composto.
c) Verbo de ligação.
d) Predicado nominal.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
somente termos com sentido contrário ao termo 
“peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes 
peculiares”. 

a) Geral, particular, comum. 
b) Vulgar, ordinário, geral.
c) Banal, comum, específico.
d) Usual, único, vulgar. 
_________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a 
reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, 
peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos 
filhos.
c) Os filhos geralmente têm características 
semelhantes aos pais.
d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho. 
_________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, 
em “filho de peixe, peixinho é”. 

a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção adversativa.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo. 
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito 
da frase “não pensavam nem em peixe, nem em 
mar”. 

a) Os húngaros. 
b) Os provérbios. 
c) Os portugueses.
d) Os pais.
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08. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE a função sintática desempenhada 
pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da 
árvore”.
 
a) Núcleo do sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado verbal.
_________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que está na origem da palavra “aconselhável”: 

a) Concelho. 
b) Conselho.
c) Concílio.
d) Conciliar.
_________________________________________
10. A respeito do termo “ganhado”, presente 
no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está no masculino e no singular, 
concordando com o termo “ vintém”.
II. “Ganhado”  é um dos particípios do verbo “ganhar”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

_________________________________________
QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o 
Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos 
Pinhais, EXCETO:

a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o 
expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato. 
b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade 
competente.
c) Trabalhar com negligência, em detrimento do 
serviço.
d) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço.
_________________________________________
12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto 
dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, para todos os cargos.
b) É permitida a acumulação em caso de percepção 
de pensões civis e militares.

c)  O  servidor  não  pode  exercer,  simultaneamente,
mais de uma função de direção, chefia 
e assessoramento, bem como receber, 
cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa 
natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério. 
d) É vedada a acumulação de pensões com provento 
ou remuneração. 
_________________________________________
13. A respeito da responsabilidade do servidor, 
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São 
José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada, no caso de absolvição 
criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
b) A responsabilidade administrativa resulta de atos 
infracionais praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função. 
c) As cominações civis, penais e administrativas 
poderão acumular-se, sendo independentes entre si. 
d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.
_________________________________________
14. Sobre a publicidade dos atos do Município, 
segundo a Lei Orgânica do Município de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
por meio de órgão eletrônico oficial do município e/
ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por 
imprensa oficial do Estado. 
b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua 
publicação. 
c) Nunca poderão ser publicados atos de forma 
resumida, mesmo que forem atos normativos.
d) Se as publicações das leis e atos oficiais do 
Município foram realizadas por órgão eletrônico 
oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, 
mediante solicitação dos interessados. 
_________________________________________
15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São 
José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a 
seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

a) Provimento a vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais.
b) Declaração de utilidade pública ou necessidade 
social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa.
c) Permissão de uso dos bens municipais.
d) Fixação e alteração de preços.
_________________________________________
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores 
Públicos, EXCETO:

a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao 
salário mínimo.
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b) Duração de jornada de trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, facultadas a compensação de 
horário, escalas e redução de jornada. 
c)  Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, 
com um terço a mais que a remuneração normal, 
vedada a contagem em dobro.
d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a 
lei estabelecer.
_________________________________________
17. Enumere as colunas, sobre as espécies de 
atos administrativos:

(1) NORMATIVOS, 
(2) ORDINÁRIOS, 
(3) NEGOCIAIS, 
(4) ENUNCIATIVOS, 
(5) PUNITIVOS.

(   ) Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são 
de efeito externo, por exemplo, as suspensões e 
advertências.
(  ) São atos administrativos apenas no sentido 
formal, pois não expressam a vontade, mas 
declaram, por exemplo, certidões e atestados.
(   ) A título de exemplo, as licenças, autorizações, 
permissões, aprovações, admissões e dispensas. 
(  ) Têm a ver com o poder hierárquico, o qual 
se encontra entre a autoridade e o servidor. 
Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, 
fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. 
Exemplo, portarias.
(   ) É por meio da autoridade que tem o poder de 
editá-los, explicar e especificar um comando já 
contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.
_________________________________________
18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, 
segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.
b) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.
c) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 
de centros especializados, de acordo com suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde. 

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente 
em ambiente hospitalar.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
como serão alocados os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do 
Ministério da Saúde.
_________________________________________
20. Segundo a Portaria GM/MS n.°1.886 de 18 
de dezembro de 1997, o município deve cumprir 
os seguintes REQUISITOS para sua inserção 
ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal 
de Saúde onde está aprovada a implantação do 
programa. 
b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de 
Saúde ou conta especial para saúde. 
c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e 
cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde 
no SAI/SUS. 
d) Garantir a existência de profissional(ais) 
enfermeiro(s), com dedicação integral na(s)
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito 
de suas atribuições exercerão a função de instrutor 
supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes 
Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-
Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 
2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto 
a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto 
de comprometer sua exata compreensão em 
relação aos fatos e provas, o corregedor poderá 
conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua 
complementação.
b) A sindicância será arquivada sempre que houver 
desistência do denunciante ou caso a denúncia 
esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata 
compreensão em relação aos fatos e provas.
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c) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação completa do 
denunciante, na qual conste o relato circunstanciado 
dos fatos, e quando possível, a qualificação completa 
do médico denunciado, com a indicação das provas 
documentais.
d) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação do denunciante 
ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o 
relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a 
qualificação completa do médico denunciado, com a 
indicação das provas documentais.
_________________________________________
22. Considerando o Código de Ética Médica, 
Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a 
paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, salvo quando a não 
revelação possa acarretar dano ao paciente.
b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado 
a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou 
representantes legais, mesmo que o menor tenha 
capacidade de discernimento.
c) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, visto que a não revelação 
possa acarretar dano ao paciente.
d) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, desde que o paciente seja 
informado sobre a revelação do sigilo, visto que a 
não revelação possa acarretar dano ao paciente.
_________________________________________
23. Considere as afirmações abaixo e assinale 
alternativa que contemple CORRETAMENTE os 
itens de Responsabilidade Profissional presentes no 
Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a 
circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que 
isso possa ser devidamente comprovado. 
II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de 
qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda 
que solicitado ou consentido pelo paciente. 
III. É vedado deixar de assumir responsabilidade 
sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, mesmo quando vários médicos tenham 
assistido o paciente. 
IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença 
de substituto, recomenda-se comparecer a plantão 
em horário preestabelecido. Permite-se a ausência 
do médico no estabelecimento de saúde, sem 
substituto e sem necessidade de justificativa, por até 
15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta 
ou ilegível, sem a devida identificação de seu número 
de registro no Conselho Regional de Medicina da sua 
jurisdição, bem como assinar em branco folhas de 
receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros 
documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.
b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.
c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.
d) Todas as afirmações estão corretas.
_________________________________________
24. Quanto à exposição médica em Redes 
Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios 
de empresas comerciais, qualquer que seja sua 
natureza, valendo-se de sua profissão.
b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em 
anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, 
seu número no Conselho Regional de Medicina, com 
o objetivo de discrição. 
c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação 
que esteja se qualificando, ainda sem registro no 
Conselho Regional de Medicina.
d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, 
divulgar o nome do profissional, seu número no 
Conselho Regional de Medicina, com o estado da 
Federação da inscrição e Registro de Qualificação 
de Especialista quando anunciar a especialidade.
_________________________________________
25. Princípio da Bioética que trata dos direitos 
do paciente como pessoa individual e seu poder de 
decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.
b) Princípio da Justiça.
c) Princípio da Autonomia.
d) Princípio da Não Maleficência.
_________________________________________
26. A Leptospirose é uma Zoonose de grande 
importância para a saúde pública pela sua gravidade 
e forma de disseminação, estando mais incidente 
em locais de vulnerabilidade socioambiental. Sobre 
a patologia, é CORRETO afirmar:

a) Os reservatórios podem ser animais domésticos 
e selvagens, principalmente roedores, que não 
desenvolvem a doença quando infectados, 
eliminando a bactéria viva no meio ambiente.
b) A maioria dos pacientes desenvolve a forma grave 
da doença, a síndrome de Weil, caracterizada pela 
tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragia, 
mais comumente pulmonar.
c) A Lepstospirose classicamente causa insuficiência 
renal aguda caracterizada por ser oligúrica e 
hipercalêmica.
d) Assim como outras zoonoses, é causada por vírus 
e não possui tratamento específico, somente suporte, 
hidratação e avaliação de sinais de gravidade.
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27. A Notificação Compulsória é um registro 
que obriga e universaliza as notificações, visando 
ao rápido controle de eventos que requerem pronta 
intervenção. Sobre o assunto é CORRETO afirmar:

a) A notificação compulsória imediata deve ser 
realizada em até 24 horas do primeiro atendimento, 
pelo meio mais rápido disponível.
b) A notificação compulsória deve ser realizada 
apenas por profissionais de saúde.
c) A notificação compulsória deverá ser realizada 
apenas diante da confirmação da doença ou agravo.
d) A notificação compulsória imediata deverá ser 
realizada em até 6 horas do primeiro atendimento.
_________________________________________
28. Alguns critérios norteiam a escolha de doenças 
ou agravos que fazem parte da Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e 
eventos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados em todo o território nacional. 
Assinale a alternativa que possui a CORRETA 
associação entre o critério e sua definição:

I. Magnitude.
II. Potencial de disseminação.
III. Transcendência.

a. Conjunto de características apresentadas por 
doenças e agravos, de acordo com sua apresentação 
clínica e epidemiológica (a severidade, a relevância 
social, relevância econômica).
b. Doenças ou agravos com elevada frequência que 
afetam grandes contingentes populacionais, com alta 
incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais 
de vida perdidos.
c. Alta transmissibilidade da doença.

a) I – b, II – a, III – c.
b) I – a, II – b, III – c.
c) I – b, II – c, III – a.
d) I – c, II – a, III – b.
_________________________________________
29. Assinale a alternativa que NÃO contenha 
Doença ou Agravo de Notificação Compulsória 
SEMANAL:

a) Caso de dengue.
b) Hanseníase.
c) Acidente por animal peçonhento.
d) Tuberculose.
_________________________________________
30. De acordo com o PNI (Programa Nacional 
de Imunizações) do Ministério da Saúde, as vacinas 
contraindicadas durante a Gestação (EXCETO 
surtos) são:

a) Hepatite B e Influenza.
b) Tríplice Viral e Febre Amarela.
c) Dupla adulto (dTpa – difteria e tétano).
d) Raiva humana e Influenza.

31. A Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS) propõe um conjunto de estratégias e formas 
de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, 
caracterizando-se pela articulação e cooperação 
intra e intersetorial. Sobre os temas prioritários da 
PNPS, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Promover ações de práticas corporais e atividades 
físicas.
b) Redução da incidência de câncer de pele.
c) Enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras 
drogas.
d) Promoção da cultura da paz e de direitos humanos.
_________________________________________
32. Sobre o Metronidazol, é INCORRETO 
afirmar:

a) É um bactericida potente, tem ação principalmente 
contra bactérias anaeróbias estritas, além de certos 
protozoários.
b) O Efeito Dissulfiram (Antabuse) causa desconforto 
abdominal, rubor, vômitos e cefaléia e ocorre quando 
o paciente ingere bebidas alcoólicas durante o 
tratamento.
c) Não atravessa a placenta e não é excretado no 
leite materno.
d) Pode ser utilizado no tratamento da colite 
pseudomembranosa.
_________________________________________
33. Homem de 49 anos, trabalhador rural, etilista 
e tabagista tem apresentado tosse produtiva há 6 
meses, associada a lesões em mucosa oral e nasal, 
além de febre e adenomegalias. Em seguimento 
ambulatorial, foram solicitados exames, inclusive 
biópsia da lesão oral, onde foi evidenciado o fungo 
P. brasiliensis. Assinale o provável diagnóstico e o 
tratamento específico para a patologia:

a) Tuberculose pulmonar – RHZE.
b) Paracoccidioidomicose – Itraconazol.
c) Paracoccidioidomicose - RHZE.
d) Mononucleose – Corticoide.
_________________________________________
34. Mulher de 25 anos, com história de diarreia 
recorrente, desconforto abdominal, esplenomegalia 
e eosinofilia, realizou parasitológico de fezes 
evidenciando Schistosoma mansoni. A primeira 
escolha para o tratamento é:

a) Praziquantel.
b) Ivermectina.
c) Albendazol.
d) Nitazoxanida.
_________________________________________
35. A vacina BCG (bacilo de Calmette-Guérin) 
vem sendo utilizada há várias décadas e é uma das 
principais estratégias da Organização Mundial da 
Saúde para o controle da mortalidade por formas 
graves da infecção causada pelo Mycobacterium 
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tuberculosis em países em que a doença ainda 
tem importância epidemiológica. Qual a conduta 
CORRETA quando a criança vacinada com BCG 
não apresenta cicatriz?

a) Revacinar até 5 anos de idade.
b) Revacinar até 6 meses de idade.
c) Revacinar até 5 meses e 29 dias de idade.
d) Não revacinar.
_________________________________________
36. A Política Nacional de Atenção Básica tem 
na Saúde da Família sua estratégia prioritária para 
expansão e consolidação da Atenção Básica. Contudo 
reconhece outras estratégias de organização da 
Atenção Básica nos territórios, que devem seguir os 
princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS. 
Assinale a alternativa que contemple o princípio da 
Equidade:

a) Ofertar 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.
b) Responsabilizar-se pela oferta de serviços 
em outros pontos de atenção à saúde e pelo 
reconhecimento adequado das necessidades 
biológicas, psicológicas, ambientais e sociais 
causadoras das doenças, e manejo das diversas 
tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a 
estes fins, além da ampliação da autonomia das 
pessoas e coletividade.
c) Permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais com foco em um território 
específico, com impacto na situação, nos 
condicionantes e determinantes da saúde das 
pessoas e coletividades que constituem aquele 
espaço e estão, portanto, adstritos a ele.
d) Articular 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.
_________________________________________
37. Associe as doenças ao Exantema 
característico:

I. Varicela
II. Sarampo
III. Rubéola

a. Exantema maculopapular que inicia na cabeça, 
atrás das orelhas, com progressão craniocaudal de 
máxima intensidade no 3º dia desaparecendo em 4-6 
dias com descamação furfurácea.
b. Máculas róseas que se desenvolvem na face, 
pouco confluentes. Início na cabeça com rápida 
generalização para tronco e membros, sem 
descamação. Associação com linfadenopatia.

c. Polimorfismo regional, com evolução rápida de 
exantema maculopapular para vesícula, para crosta. 
Início em tronco, com progressão rápida para a face 
e extremidades, poupando região palmo-plantar. 

a) I – c, II – b, III – a
b) I – c, II – a, III – b.
c) I – b, II – a, III – c.
d) I – a, II – c, III – b.
_________________________________________
38. Assinale a alternativa que define Pneumonia 
Hospitalar:

a) É uma infecção aguda do trato respiratório inferior 
que se instala depois de pelo menos 48 horas de 
hospitalização.
b) Infecção do trato respiratório inferior que ocorre 
após 12 horas de internação.
c) É a pneumonia que surge após intubação 
orotraqueal e ventilação mecânica, 
independentemente de tempo de internação.
d) É a infecção do trato respiratório que ocorre até 
o quarto dia de intubação orotraqueal e ventilação 
mecânica.
_________________________________________
39. Os principais microorganismos causadores 
de Pneumonia Hospitalar são:

a) Streptococcus pneumoniae e Legionella 
pneumophila.
b) Candida e vírus H1N1.
c) Staphylococcus aureus e Pseudomonas 
aeruginosa.
d) Moraxella catarrhalis e Haemophillus influenzae.
_________________________________________
40. Assinale a alternativa que contenha 2 
parasitas que possuem o Ciclo Pulmonar (de “Loss”) 
que pode causar a síndrome eosifílica pulmonar:

a) Ascaris lumbricoides e Ancylostoma duodenalis.
b) Giardia lamblia e Oxiuros.
c) Toxocara canis e Hymenolepis nana.
d) Trichuris trichuria e Taenia solium.
_________________________________________
41. Sobre a Quimioprofilaxia dos contatos de 
paciente portador de Doença Meningocócica, é 
CORRETO afirmar:

a) Caso o contato tenha vacinação em dia, não é 
necessário o uso de Quimioprofilaxia.
b) Profissionais de saúde que tenham examinado 
o paciente, independentemente da realização 
de procedimentos invasivos, devem receber a 
Quimioprofilaxia.
c) A Quimioprofilaxia é realizada com Rifampicina, 
preferencialmente até 48 horas da exposição à 
fonte de infecção.
d) A primeira escolha para Quimioprofilaxia dos 
contatos é Ceftriaxona endovenosa.
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42. Em janeiro, o Ministério da Saúde promoveu o 
Janeiro Roxo, campanha de combate à Hanseníase. 
Sobre a patologia, é CORRETO afirmar:

a) A Hanseníase tuberculoide é, geralmente, a forma 
mais grave da doença, podendo comprometer nariz, 
rins e órgãos reprodutivos, além de causar neurite e 
eritema nodoso.
b) Indivíduos com a forma Paucibacilar devem ser 
isolados durante os primeiros 6 meses de tratamento, 
pelo alto risco de transmissão.
c) O Mycobacterium leprae é um vírus que infecta 
nervos periféricos, especificamente as células de 
Schwann.
d) A reação Hansênica tipo II cursa com nódulos 
subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de 
febre, dores articulares e mal-estar generalizado, 
com ou sem espessamento e neurite.
_________________________________________
43. O Tratamento Poliquimioterápico da 
Hanseníase é uma associação de rifampicima, 
dapsona e clofazimina. Para pacientes com a forma 
Multibacilar, compreendem os critérios de alta, com 
conclusão do tratamento:

a) 6 doses supervisionadas em até 9 meses, com 
avaliação dermatológica, neurológica e de grau de 
incapacidade física antes da alta.
b) 12 doses supervisionadas (em até 18 meses) 
completas. Na 12ª Dose, submeter paciente a 
avaliações dermatológicas, neurológica simplificada 
e do grau de incapacidade física.
c) Mesmo que haja lesões ativas e o paciente tenha 
completado 24 meses de tratamento, é considerado 
tratado e não mais transmissor da doença.
d) Paciente em tratamento há 1 mês, que não 
apresente mais Reações Hansênicas desde o início 
das medicações.
_________________________________________
44. Dentre as medicações utilizadas no 
tratamento de Hanseníase, a que pode ter efeitos 
colaterais como ressecamento/ictiose, alteração 
na coloração da pele e depósito de cristais nas 
submucosas e linfonodos intestinais, resultando na 
inflamação da porção terminal do intestino delgado é:

a) Dapsona.
b) Talidomida.
c) Rifampicina.
d) Clofazimina.
_________________________________________
45. São antimicrobianos com atividade contra 
Pseudomonas, EXCETO:

a) Ciprofloxacino.
b) Cefepime.
c) Gentamicina.
d) Ertapenem.

46. Paciente de 18 anos, sexualmente ativo, com 
queixa de corrimento uretral purulento, associado 
a dor uretral há 3 dias, comparece a serviço de 
saúde, onde é coletado material para microscopia. 
É identificado microorganismo Gram negativo 
Intracelular. Deve ser realizado, inicialmente, 
tratamento para:

a) Apenas Clamídia.
b) Clamídia e Gonococo.
c) Sífilis.
d) Tricomoníase e Micoplasma.
_________________________________________
47. Sobre as Hepatites Virais, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) A Hepatite B cronifica mais em adultos do que em 
crianças.
b) A Superinfecção ocorre quando paciente suscetível 
possui infecção aguda do vírus B e Delta.
c) Na Hepatite B, os pacientes com HBeAg (marcador 
de replicação viral) reagente têm maior risco de 
transmissão do que pacientes HBeAg não reagentes.
d) Hepatite E tem transmissão pelo sangue, esperma 
e secreção vaginal.
_________________________________________
48. Associe as doenças oportunistas do sistema 
nervoso central em pacientes com HIV/AIDS com 
seu tratamento específico e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. Neurotoxoplasmose.
II. Neurocriptococose.
III. Neurossífilis.

a. Penicilina G cristalina.
b. Anfotericina B.
c. Sulfadiazina + Pirimetamina + Ácido Folínico.

a) I – c, II – a, III – b. 
b) I – c, II – b, III – a.
c) I – b, II – c, III – a.
d) I – b, II – a, III – c.
_________________________________________
49. Como é realizado o Tratamento Diretamente 
Observado da Tuberculose?

a) Fornecimento das medicações ao paciente, com 
conferência semanal das embalagens de medicações 
utilizadas.
b) Responsabilizar familiar de primeiro grau pela 
checagem das tomadas diárias. 
c) Internação em serviço de saúde para verificação 
de 24 tomadas, por 24 dias.
d) Tomada diária (segunda a sexta-feira) da 
medicação sob supervisão de profissional de saúde.
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50. Assinale a alternativa que compreenda, 
respectivamente, o Agente etiológico e o Vetor 
Urbano da Febre Amarela:

a) Arbovírus do gênero Flavivirus e mosquito 
Flebótomo.
b) Vírus do gênero Hantavírus e mosquito Aedes 
aegypti.
c) Arbovírus do gênero Flavivirus e mosquito Aedes 
aegypti.
d) Plasmodium e mosquito do gênero Anopheles.
_________________________________________
51. É indicada associação de corticoide ao 
tratamento de Pneumocistose em pacientes com  
HIV nos seguintes casos:

a) CD4 < 200.
b) PaO2 < 70 mmHg em ar ambiente ou gradiente 
alvéolo-capilar > 35 mmHg.
c) Alergia a Sulfametoxazol + Trimetoprim.
d) Febre incessante, perda ponderal ou CD4 < 50.
_________________________________________
52. Assinale alternativa com a definição 
CORRETA de Conselho de Saúde:

a) É um sistema de informações e dados essenciais 
de todos os órgãos de controle social da área da 
Saúde que atuam em estados, que tem como objetivo 
mapear o controle social na área da Saúde no Brasil 
a partir do levantamento de informações relacionadas 
à atual composição dos conselhos, verificando-se, 
inclusive, o cumprimento da paridade.
b) Representa os municípios brasileiros junto ao 
Governo Federal e aos governos estaduais e tem o 
objetivo de fortalecer a representação municipal nos 
conselhos, comissões e colegiados de assistência 
social em todo o Brasil.
c) É o fórum que reúne todos os segmentos 
representativos da sociedade, um espaço de debate 
para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes 
para a formulação da política de saúde nas três 
esferas de governo.
d) Órgão colegiado, deliberativo e permanente 
do Sistema Único de Saúde em cada esfera de 
governo. Composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde.
_________________________________________
53. Assinale alternativa que compreende, 
respectivamente, a periodicidade das reuniões de 
Conselho e Conferência de Saúde:

a) Mensal e a cada 4 anos.
b) Semanal e Anual.
c) Mensal e Anual.
d) A cada 4 anos e mensal.

54. A Dengue é uma importante arbovirose que 
cursa como síndrome febril aguda que, apesar de 
autolimitada, pode evoluir para forma potencialmente 
fatal. Sobre os métodos diagnósticos, é CORRETO 
afirmar:

a) O Antígeno NS1deve ser solicitado após 7 dias 
do início dos sintomas.
b) A Sorologia por ELISA deve ser solicitada a partir 
do sexto dia do início dos sintomas.
c) Se positivo, o isolamento viral deve ser repetido, 
pois uma única amostra não confirma o diagnóstico.
d) Caso o isolamento viral por imunofluorescência 
seja negativo, afasta o diagnóstico, pois é o exame 
padrão-ouro.
_________________________________________
55. Sobre o Teste Intradérmico de Montenegro é 
utilizado no diagnóstico da seguinte patologia:

a) Tuberculose.
b) Esquistossomose.
c) Leishmaniose.
d) Leptospirose.
_________________________________________
56. A Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, 
estabelece a institucionalização da democracia 
participativa, com a obrigatoriedade de constituição 
e funcionamento de conselhos de saúde nos três 
níveis de governo. Essa Lei regulamenta o seguinte 
princípio organizacional:

a) Hierarquização.
b) Participação popular.
c) Descentralização dos serviços.
d) Integralidade de Assistência.
_________________________________________
57. Assinale a única alternativa que NÃO 
corresponde às Profilaxias Primárias das infecções 
oportunistas do HIV:

a) Com linfócitos T CD4< 200, há indicação de 
Sulfametaxazol+Trimetoprim para profilaxia de 
Pneumocystis jirovecii.
b) Quando os Linfócitos T CD4<50, é indicada 
profilaxia para Complexo Mycobacterium avium 
com Azitromicina.
c) Geralmente, não se indica profilaxia primária para 
Histoplasmose.
d) Quando Linfócitos T CD4<200, está indicada 
profilaxia para Cryptococcus sp com Itraconazol. 
_________________________________________
58. Atualmente, há mais de 200 tipos de 
Papilomavírus Humano (HPV) descritos, sendo 
que aproximadamente 40 tipos infectam o trato 
anogenital e pelo menos 20 subtipos estão 
associados ao carcinoma do colo uterino. Sobre o 
assunto é CORRETO afirmar:
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a) As verrugas anogenitais são causadas pelo HPV 
dos sorotipos 16 e 18.
b) A maioria das infecções pelo Papilomavírus 
Humano é sintomática.
c) O tratamento das verrugas anogenitais pode ser 
realizado na gestação com Solução de Podofilina 9 
a 10%-25%.
d) A infecção persistente por tipos oncogênicos de 
HPV está associada ao maior risco de desenvolver 
lesão intraepitelial escamosa.
_________________________________________
59. Assinale a alternativa que compreenda os 
Sorotipos do HPV (Papilomavírus humano) presentes 
na vacina disponível pelo Sistema Único de Saúde:

a) 16 e 18.
b) 6, 11, 16 e 18.
c) 6 e 11.
d) 7, 12, 17 e 19.
_________________________________________
60. Assinale alternativa com esquema correto da 
vacina Meningocócica C, de acordo com a idade da 
criança, segundo Programa Nacional de Imunização:

a) Primeira dose aos 2 meses, segunda dose aos 6 
meses e reforço aos 18 meses.
b) Primeira dose aos 3 meses, segunda dose aos 5 
meses e terceira dose aos 7 meses.
c) Primeira dose aos 3 meses, segunda dose aos 5 
meses e reforço aos 12 meses.
d) Primeira dose aos 2 meses, segunda dose aos 4 
meses e terceira dose aos 6 meses.

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 15/04/2019.


