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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 13 de janeiro de 
2020, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 14 e 15 de janeiro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
01) “Moça linda bem tratada, 
Três séculos de família, 
Burra como uma porta: 
Um amor!” 
 

Poesias completas. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005. 
 
Sobre o trecho do poema de Mário de Andrade: 
 
1. O escritor faz uso da ironia. 
2. No último verso, fica subentendido que o 

poeta caracteriza a moça como sendo 
aprazível. 

3. Predomina no trecho a função 
metalinguística, uma vez que são 
apresentados acontecimentos verossímeis.  

4. No terceiro verso, o poeta faz uso de uma 
comparação. 

 
Estão corretas as alternativas: 
 
a) 2 e 4 
b) 3 e 4 
c) 1 e 2 
d) 1 e 4 
e) 2 e 3 
 
02) Complete as sentenças corretamente: 
 

I. Esquecer de limpar o .................. do carro. 
II. O ............ de humor dela está estupendo. 

III. ................. o cavalo e foi passear pelo 
campo. 

IV. A ............. estava tão escura que mal dava 
pra ver a cama. 

 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) acento – senso – arreou - cela 
b) acento – censo – arriou - sela 
c) acento – senso – arriou - cela 
d) assento – censo – arreou - sela 
e) assento – senso – arreou - cela 
 
03) Dadas as frases: 
 
1. O brilho forte dos faróis atrapalhou a visão 

do motorista. 
2. O carro perdeu o freio e bateu forte contra o 

poste. 
 
As palavras em destaque são classificadas, de 
acordo com a ordem em que aparecem, como: 
 
a) ambas substantivos 
b) substantivo e adjetivo 
c) substantivo e advérbio 
d) adjetivo e advérbio 
e) advérbio e adjetivo 

04) “Este inverno está mais frio que chuvoso.” 
O grau de comparação estabelecida na frase 
anterior é de: 
 
a) igualdade 
b) superioridade 
c) inferioridade 
d) finalidade 
e) relatividade 
 
05) Identifique a alternativa que apresenta pelo 
menos um dos vocábulos erroneamente 
grafado: 
 
a) chumaço – enxaqueca - pajé 
b) sacrilégio – enxerto - mexerica 
c) fulijem – prestígio - enxugar 
d) enxofre – penugem - achado 
e) charco – amostragem - gueixa 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) O primeiro nome dado ao Brasil foi: 
 
a) Vasco da Gama  
b) Terra das Missões  
c) Terras Jesuíticas   
d) Ilha de Vera Cruz 
e) Monte Pascoal 
 
07) A chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral 
do atual estado da Bahia, data conhecida como 
Descoberta do Brasil, aconteceu no dia:  
 
a) 21 de abril de 1580  
b) 07 de setembro de 1503 
c) 15 de novembro de 1550  
d) 22 de abril de 1500 
e) 15 de outubro de 1503 
 
08) O volume de chuvas é calculado por meio de 
um aparelho chamado: 
 
a) Anemômetro 
b) Pluviômetro 
c) Multímetro 
d) Altímetro 
e) Escalímetro 
 
09) As Olimpíadas de 2020 serão realizadas: 
 
a) no Japão 
b) na França 
c) na Correia do Norte 
d) na Itália 
e) na Turquia 
 
10) Quem foi a primeira mulher a ganhar um 
prêmio Nobel: 
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a) Marie Curie 
b) Maria Goeppert-Mayer 
c) Aung San Suu Kyi 
d) Rigoberta Menchú Tum  
e) Gertrude Elion 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Sobre o leite materno: 
 

I. A principal proteína do leite materno é a 
lactoalbumina e a do leite de vaca é a 
caseína, de difícil digestão para a espécie 
humana. 

II. Alguns dos fatores de proteção do leite 
materno são total ou parcialmente 
destruídos pelo calor, razão pela qual o leite 
humano pasteurizado (submetido a uma 
temperatura de 62,5ºC por 30 minutos) não 
tem o mesmo valor biológico que o leite cru. 

III. A concentração de gordura no leite aumenta 
no decorrer de uma mamada. Assim, o leite 
do final da mamada (chamado leite 
posterior) é mais rico em energia (calorias) 
e sacia melhor a criança, daí a importância 
de a criança esvaziar bem a mama. 

IV. A concentração de IgA no leite materno 
diminui ao longo do primeiro mês, 
permanecendo relativamente constante a 
partir de então. 

V. Além da IgA, o leite materno contém outros 
fatores de proteção, tais como anticorpos 
IgM e IgG, macrófagos, neutrófilos, 
linfócitos B e T, lactoferrina, lisosima e fator 
bífido. Esse favorece o crescimento do 
Lactobacilus bifidus, uma bactéria não 
patogênica que acidifica as fezes, 
dificultando a instalação de bactérias que 
causam diarreia, tais como Shigella, 
Salmonella e Escherichia coli. 

 
Estão corretas: 
 
a) Apenas I, II, III 
b) Apenas I, II, III, V 
c) Apenas II, IV 
d) Apenas I, II, V 
e) I, II, III, IV, V 

 
12) Podem ser causas de hidropsia fetal: 
 

I. Anomalias musculoesqueléticas. 
II. Tumores fetais ou placentários. 

III. Parvovirose congênita. 
IV. Sarampo. 
V. Tireotoxicose fetal. 

 
Exceto: 
 
a) I, II 
b) II 
c) I, V 

d) IV 
e) V 

 
13) Em relação à prevenção e ao manejo dos 
principais problemas relacionados a 
amamentação: 
 

I. A infecção da mama no puerpério por 
Candida sp é bastante comum. Mãe e bebê 
devem ser tratados simultaneamente, 
mesmo que a criança não apresente sinais 
evidentes de candidíase. O tratamento 
inicialmente é local, com nistatina, 
clotrimazol, miconazol ou cetoconazol 
tópicos por duas semanas. 

II. A mastite infecciosa é mais comumente 
ocasionada pelo Staphylococcus (aureus e 
albus) e ocasionalmente pela Escherichia 
coli e Streptococcus (α-,β- e não 
hemolítico), sendo as lesões mamilares, na 
maioria das vezes, a porta de entrada da 
bactéria. 

III. Na mastite infecciosa são opções na 
antibioticoterapia: cefalexina 500 mg, por 
via oral, de seis em seis horas; amoxicilina 
500 mg ou amoxicilina associada ao ácido 
clavulânico (500 mg/125 mg), por via oral, de 
oito em oito horas. 

IV. Na presença de cepas de S. aureus 
meticilina-resistentes causando mastite tem 
sido recomendado o uso da vancomicina. 

V. O fenômeno de Raynaud pode acometer os 
mamilos, e nos casos mais graves a 
nifedipina é uma opção terapêutica. 

 
Estão corretas: 
 
a) Apenas I, II, III 
b) Apenas I, II, III, IV 
c) Apenas II, III 
d) Apenas I, III, IV 
e) I, II, III, IV, V 
 
14) Muitas malformações congênitas individuais 
podem não ser determinadas unicamente pela 
genética. Os fatores ambientais podem ser total 
ou parcialmente responsáveis por algumas 
malformações.  
Associe o agente da coluna esquerda com a(s) 
anomalia(s) estrutural(is) que o mesmo pode 
ocasionar: 
 
1) Álcool I) Lábio leporino, fenda 

palatina, defeito cardíaco 
2) Diabetes II) Defeito no tubo neural, 

defeito cardíaco 
3) Hipertermia III) Microcefalia, dismorfismo, 

defeito cardíaco 
4) Fenitoína IV) Defeito de tubo neural, 

anomalias no sistema 
nervoso central 
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5) Vitamina A V) Anomalias mandibulares e 
de orelha 

 
a) 1-III; 2-II; 3-IV; 4-I; 5-V 
b) 1-III; 2-IV; 3-II; 4-V; 5-I 
c) 1-IV; 2-II; 3-V; 4-III; 5- I 
d) 1-IV; 2-I; 3-II; 4-V; 5-III 
e) 1-III; 2-I; 3-II; 4-IV; 5-V 

 
15) Em relação ao LARC (long-acting reversible 
contraception) - contraceptivo reversível de 
longa ação, considere as assertivas abaixo e 
assinale a incorreta: 
 
a) São considerados LARCs: DIU-Cu, SIU-LNG e 

implante contraceptivo de etonogestrel. 
b) São recomendados para mulheres que desejam 

contracepção inclusive para adolescentes e 
nuligestas. 

c) Podem ser indicados para lactantes, incluindo 
inserções imediatas após o parto, pois não 
afetam a produção de leite. 

d) O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 
(SIU-LNG) inibe a ovulação na maioria das 
mulheres. 

e) O DIU-Cu e o SIU-LNG, se não inseridos 
imediatamente no pós-parto, poderão ser 
inseridos após 4 e 6 semanas após o parto, 
respectivamente. 

 
16) De acordo com os protocolos de atenção 
básica à saúde da Mulher do Ministério da 
Saúde, 2015, existem fitoterápicos que podem 
ser utilizados no manejo dos sintomas 
transitórios do climatério, dentre eles, alguns 
estão listados na coluna da esquerda.  
Assinale a alternativa em que há correta 
correlação do fitoterápico com a indicação para 
sua prescrição. 
1)Soja 
(Glycinemax) 

I) Alivio da ansiedade e 
insônia, efeito sedativo 

2)Trevo vermelho 
(trifolium 
pratense) 

II) Ação estrogênica-
simile. 

3)Cimicifuga 
racemosa 

III) Ação estrogênica-
simile. Melhora perfil 
lipídico. 

4)Valeriana 
officinalis 

IV) Depressão leve a 
moderada, não endógena 

5)Hipérico 
(Hiperico 
perforatum) 

V) Sintomas 
neurovegetativos do 
climatério (fogachos) 

 
a) 1-IV; 2-II; 3-V; 4-III; 5-I 
b) 1-III; 2-IV; 3-II; 4-V; 5-I 
c) 1-III; 2-II; 3-V; 4-I; 5-IV 
d) 1-IV; 2-I; 3-II; 4-V; 5-III 
e) 1-III; 2-I; 3-II; 4-IV; 5-V 

 
 
 

17) Na avaliação de uma criança do sexo 
feminino com puberdade precoce quais dos 
testes sanguíneos seriam adequados solicitar: 
 

I. FSH, LH e Estradiol 
II. Prolactina e TSH 

III. Testosterona e DHEAS 
IV. hCG 
V. Androstenediona 

VI. 17-hidroxiprogesterona 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas I, III, V 
b) Apenas I, II, III, V 
c) Apenas I, II, III, V, VI 
d) Apenas I, III, V, VI 
e) I, II, III, IV, V, VI 
 
18) De acordo com a Lei n.º 8.080/90, art. 7º, as 
ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
exceto: 
 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 

em todos os níveis de assistência. 
b) Integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema. 

c) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

d) Participação da comunidade. 
e) Organização dos serviços públicos de modo a 

expandir a duplicidade de meios para fins 
idênticos. 

 
19) De acordo com a Lei n. º 8.080/90, art. 14-A, 
as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite 
são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos 
operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). 
A atuação das Comissões Intergestores 
Bipartite e Tripartite terá por objetivo:  
 

I. Decidir sobre os aspectos operacionais, 
financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUAS, em conformidade 
com a definição da política consubstanciada 
em planos de saúde, aprovados pelos 
conselhos de saúde.  

II. Definir diretrizes, de âmbito nacional, 
regional e intermunicipal, a respeito da 
organização das redes de ações e serviços 
de saúde, principalmente no tocante à sua 
governança institucional e à integração das 
ações e serviços dos entes federados. 
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III. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, 
distrito sanitário, integração de territórios, 
referência e contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à integração das ações 
e serviços de saúde entre os entes 
federados.        

 
a) I e II estão corretos. 
b) I e III estão corretos. 
c) Apenas III está correto. 
d) II e III estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
20) De acordo com a Lei n. º 8.080/90, art. 16, a 
direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete, exceto: 

 
a) Dar execução, no âmbito municipal, à política de 

insumos e equipamentos para a saúde.  
b) Formular, avaliar e apoiar políticas de 

alimentação e nutrição. 
c) Participar na formulação e na implementação 

das políticas de controle das agressões ao meio 
ambiente; de saneamento básico; e relativas às 
condições e aos ambientes de trabalho. 

d) Definir e coordenar os sistemas de redes 
integradas de assistência de alta complexidade; 
de rede de laboratórios de saúde pública; de 
vigilância epidemiológica; e vigilância sanitária. 

e) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para 
o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso 
humano. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


