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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Na década de 1970, Leavell & Clark descreveram níveis diferentes de prevenção em saúde, 

interrelacionando atividade médica e saúde pública. A partir da década de 1980 após a Carta de 

Otawa, a promoção de saúde foi revalorizada, sendo objeto de políticas públicas em várias partes do 

mundo. Atualmente se reconhece quatro níveis diferentes de prevenção. Sobre estes podemos 

afirmar que: 

A) A prevenção primária é a ação realizada para detectar um problema de saúde em estágio inicial 

ou subclínico, no indivíduo ou população, reduzindo ou prevenindo sua disseminação e efeitos a 

longo prazo. 

B) A prevenção secundária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema 

de saúde individual ou populacional. Inclui sistemas de promoção a saúde e proteção específica, 

como a vacinação, por exemplo. 

C) Na prevenção terciária são implementadas ações para reduzir os prejuízos funcionais de um 

problema agudo ou crônico, incluindo ações como reabilitação pós Infarto Agudo do Miocárdio ou 

Acidente Vascular Cerebral. 

D) Na prevenção quaternária se detecta indivíduos que necessitem de intervenções diagnósticas 

e/ou terapêuticas de alta complexidade em saúde, direcionando os indivíduos a estes procedimentos 

específicos. 

 

22. O Diabetes Mellitus (DM) é importante e crescente problema de saúde pública em todos os 

países.  Estima-se um número de aproximadamente 642 milhões de pessoas vivendo com a doença 

em 2040, sendo 75% destes casos de pessoas em países em desenvolvimento. No Brasil, em 2013, 

por meio da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), estimou-se que 6,2% da população brasileira com 

18 anos de idade ou mais, referiu o diagnóstico médico de DM. Sobre os critérios laboratoriais 

descritos nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD informe com verdadeiro (V) ou 

falso (F) as afirmações abaixo e assinale a alternativa correspondente: 

(     )  Glicose em Jejum <100mg/dl ou HbA1c < 5,7% indicam normoglicemia. 

(   ) Glicose em Jejum maior ou igual a 100mg/dl e glicose ao acaso >200mg/dl indicam pré-

diabetes ou risco aumentado para DM. 
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(     ) Glicose em Jejum >126mg/dl ou HbA1c maior ou igual a 6,5% indicam Diabetes estabelecido. 

(    ) Glicose 2 horas após sobrecarga com 75g de glicose >150mg/dl ou HbA1c maior ou igual a 

6,8% indicam Diabetes estabelecido. 

A) F, F, V, V. 

B) V, F, V, F. 

C) V, F, F, V. 

D) F, F, V, F. 

 

23. A cefaleia é sintoma comumente referido tanto em atendimentos de emergência quanto 

ambulatoriais. Aproximadamente 90% dos casos são cefaleias primarias de caráter benigno. 

Exceção vale as cefaleias secundárias, sendo o sintoma clínico de outra doença subjacente. Sobre os 

sinais de alerta nas cefaleias, escolha a alternativa falsa dentre as alternativas abaixo: 

A) Alterações no exame neurológico, como déficits focais ou papiledema.  

B) Cefaleias agudas recorrentes com estereotipia de sintomas. 

C) Início súbito ou relacionado a esforço físico. 

D) Histórico de câncer, AIDS ou imunodeficiência. 

 

24. A dependência ao álcool é uma doença crônica e recorrente que, se não tratada, pode ser fatal. O 

prejuízo causado pelo consumo abusivo de bebidas alcoólicas ultrapassa a dependência 

desenvolvida no indivíduo, impactando também no meio social que o indivíduo se encontra. Sobre 

o alcoolismo e seus meios de enfrentamento é incorreto afirmar que: 

A) O Ministério da Saúde recomenda rastreamento e intervenções de aconselhamento na atenção 

primária visando reduzir o uso inadequado de álcool em adulto, incluindo mulheres grávidas. 

B) Questionários como o CAGE (Cutdown, Annoyed, Guilty, Eye-Opener), AUDIT (Alcohol Use 

Disorders Identification Test) e o ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Screening Test) são 

ferramentas auxiliaries ao medico no diagnóstico de dependência ao álcool.  

C) O abuso de substâncias lícitas ou ilícitas é o transtorno coexistente mais frequente entre 

portadores de transtornos mentais, sendo de importância fundamental o diagnóstico correto das 

doenças envolvidas. 

D) Sugestões para o controle do desejo e urgência (Craving) em beber incluem a Naltrexona, uma 

substância inibidora da enzima acetaldeído desidrogenase e o Dissulfiram, que pertence a classe dos 

agonistas opiódes. 
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25. A hipertensão arterial é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos 

níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90mmHg. Frequentemente está associada a outros distúrbios, sendo 

agravada pela presença de fatores de risco como a Dislipidemia, Obesidade Abdominal e Diabetes 

Mellitus. Sobre as indicações clínicas de MAPA (Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial) 

e MRPA (Monitorização Residencial de Pressão Arterial) preconizadas pela 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial, considere as seguintes assertivas: 

I. Hipotensão postural, pós-prandial ou induzida por fármacos. 

II. Confirmação de Hipertensão Resistente. 

III. Variações de PA na mesma consulta ou em consultas diferentes. 

IV. Avaliação pós internação por emergência hipertensiva. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III apenas. 

B) II, III e IV apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Ainda baseado na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, considere as seguintes 

afirmações preenchendo com (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correspondente: 

(  ) Diabetes Mellitus associada a Hipertensão Arterial configura na estratificação alto risco 

cardiovascular. 

(   ) Lesão de Orgão-Alvo, Doença Renal Crônica e Doença Cardiovascular Prévia são consideradas 

na estratificação alto risco cardiovascular. 

(    ) Pacientes com Hipertensão Estágio I e risco cardiovascular baixo ou moderado podem iniciar o 

tratamento medicamentoso com monoterapia. 

(   ) Pacientes com Hipertensão em Estágio II ou Estagio I com risco cardiovascular alto devem 

iniciar monoterapia medicamentosa com doses mais altas.  

A) F, V, V, F. 

B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, V. 

D) F, V, F, V. 

 

27. Sobre as diarreias agudas é incorreto afirmar que: 

A) As causas infecciosas são a principal etiologia das diarreias agudas, respondendo por quase 90% 

dos casos. 
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B) Diarreias agudas com duração de mais de 7 dias pode levantar a possibilidade de infecção por 

protozoários como a giardíase, por exemplo. 

C) O Rotavírus causa comum de diarreia infecciosa, tipicamente se dissemina em meses de inverno, 

principalmente em crianças de quatro meses a quatro anos de idade. Adultos infectados muitas 

vezes são assintomáticos ou oligossintomáticos. 

D) A diarreia infecciosa pelo vírus Norwalk é mais rara, com incubação de 3-5 dias, surgindo 

diarreia, cólicas, vômitos, febre e mal-estar. 

 

28. No Brasil, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, ocupa a 5ª posição em causas de 

morte. Aproximadamente 290mil pacientes são internados anualmente, configurando a doença 

como grave problema de saúde pública. Sobre esta doença podemos afirmar que: 

A) A Tomografia de Tórax é o exame padrão-ouro para diagnóstico da doença. 

B) Além da coleta de exames iniciais, deve ser realizada Gasometria Arterial em todos pacientes, 

incluindo aqueles com Saturação de O2 periférica (SpO2) <95%. 

C) A asma é a principal doença de diagnóstico diferencial  ao DPOC. A boa resposta clínica ao 

corticoide inalatório comparado a asma, favorece o diagnóstico de DPOC. 

D) Nos pacientes com enfisema pulmonar de início antes dos 45 anos e sem fatores de risco 

conhecidos p/ DPOC está indicada a dosagem de α1-antitripsina. 

 

29. É grande o impacto da Insuficiência Cardíaca (IC) sobre o sistema de saúde. Em 2003, cerca de 

um terço do total de internações ocorreram em virtude deste diagnóstico. Em relação aos Critérios 

de Framingham para o diagnóstico de IC, assinale a única alternativa que não é considerado critério 

maior: 

A) Dispneia Paroxística Noturna. 

B) Cardiomegalia em Radiografia de Tórax. 

C) Taquicardia (FC >120bpm). 

D) Edema agudo de Pulmão. 

 

30. A gota é a forma mais comum de artrite inflamatória em homens acima de 40 anos. Caracteriza-

se pelo acúmulo de cristais de urato em articulações, tecido sinovial, pele e ossos. Relacionado a 

esta doença, assinale a alternativa correta: 

A) A apresentação clínica clássica é uma artrite inflamatória poliarticular de média intensidade, 

geralmente de quadro não recorrente. 
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B) Em quase metade dos casos a gota ocorre na primeira articulação metatarsofalangeana, 

conhecida como podagra.  

C) O diagnóstico definitivo se faz com Radiografia simples da articulação acometida, demonstrando 

lesões clássicas como as erosões em saca-bocado que ocorrem já em fases iniciais da doença. 

D) No manejo inicial da crise álgica deve ser utilizado o Alopurinol, droga inibidora não específica 

da xantina-oxidase em doses maiores ou iguais a 200mg/dia. 

 

31. A construção do Sistema Único de Saúde – SUS, baseia-se entre outros, nos princípios 

doutrinários da Universalização, da Equidade e da Integralidade. Sobre o princípio da Equidade é 

correto afirmar que consiste em: 

A) Atender todos os indivíduos de modo igualitário, dando prioridade as definições realizadas pelo 

controle social. 

B) Efetuar atendimento crescente da atenção primária para maior complexidade conforme a 

necessidade do usuário. 

C) Tratar desiguais de maneira desigual visando que o atendimento às necessidades de saúde sejam 

atendidas da melhor forma, de acordo com vulnerabilidades e diferenças específicas. 

D) Garantir o direito de acesso do cidadão a todos os serviços públicos de saúde independente das 

características pessoais ou sociais do indivíduo.  

 

32. “Pela Rede de Atenção à Saúde é realizado a orientação do fluxo do usuário, conforme a 

necessidade entre as unidades de diferentes complexidades”. Assinale a alternativa com o princípio 

do SUS que melhor define a sentença acima: 

A) Hierarquização. 

B) Regionalização. 

C) Universalidade. 

D) Integralidade. 

 

33. A Institucionalização do Sistema Único de Saúde – SUS e a determinação da saúde como 

direito do cidadão foram definidas a partir de qual documento? 

A) Constituição Federal de 1988. 

B) Lei nº 8.142/90. 

C) Lei nº 8.080/90. 

D) Norma Operacional Básica 96. 
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34. Segundo o Tratado de Medicina Interna – Cecil, 23ª Edição, “a Leptospirose configura-se como 

grave problema de saúde pública em países em desenvolvimento, sendo doença endêmica em áreas 

rurais. Causa também epidemias em áreas urbanas onde a falta de saneamento básico favorece sua 

transmissão”. Sobre esta doença, assinale como verdadeira (V) ou falsa (F) as seguintes afirmações: 

(   ) Os sintomas se manifestam entre 5-14 dias pós-exposição, embora o período de encubação 

possa variar de 5-30 dias; 

(  ) O dano ao endotélio vascular causa hemorragias, vasculite e coagulação intravascular 

disseminada; 

(     ) Hepato e esplenomegalia são achados muito frequentes nos pacientes com a doença; 

(  ) Além de sintomas como febre e vômitos, a dor à palpação muscular é pronunciada, 

especialmente nas panturrilhas e na região lombar. 

Assinale a alternativa correspondente: 

A) V, V, F, V. 

B) V, F, F, V. 

C) F, V, V, V. 

D) F, F, V, F. 

 

35. Homem de 51 anos, etilista, dislipidêmico e hipertenso, comparece a Unidade Básica de Saúde 

referindo dor abdominal constante em epigastro com irradiação para dorso há aproximadamente seis 

horas, associado a náuseas e vômitos. Ao exame físico o paciente encontra-se taquicárdico e 

taquipneico e a inspeção de abdome revela equimoses em área periumbilical e flancos. O 

diagnóstico mais provável é: 

A) Pancreatite Aguda. 

B) Colecistite Aguda. 

C) Colangite Aguda. 

D) Infarto do Mesentério. 

 

36. Agricultor de 63 anos é trazido por familiares pós-queda de telhado em sua propriedade rural. 

Segundo as testemunhas o paciente apresentou epistaxe e otorragia durante o transporte. Ao 

atendimento inicial o paciente apresenta abertura ocular ao estímulo doloroso, localiza estímulo 

motor e emite sons incompreensíveis. Pela Escala de Coma de Glasgow, qual a pontuação deste 

paciente? 

A) 7. 

B) 8. 
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C) 9. 

D) 10. 

 

37. “As doenças negligenciadas têm como características comuns a endemicidade elevada nas áreas 

rurais e urbanas menos favorecidas de países em desenvolvimento, além da escassez de pesquisas 

para o desenvolvimento de novos fármacos. Essas doenças podem prejudicar o crescimento infantil 

e desenvolvimento intelectual [...] neste sentido, não apenas ocorrem com mais frequência em 

regiões empobrecidas, como também são condições promotoras de pobreza.” (GARCIA et al., 

2011, p.7). Segundo a lista de doenças negligenciadas definida pela Organização Mundial da Saúde 

– OMS, das alternativas abaixo, qual a única que não faz parte deste grupo de doenças? 

A) Dengue. 

B) Doença de Chagas. 

C) Hanseníase. 

D) Varicela. 

 

38. Desde 2014, o Ministério da Saúde passou a utilizar uma nova classificação na dengue. A 

abordagem atual enfatiza que a dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica. A doença pode 

evoluir para remissão dos sintomas ou agravar-se a forma grave, podendo inclusive causar o óbito 

do paciente. Dos sinais e sintomas descritos abaixo: 

I. Dor abdominal intensa e contínua. 

II. Hipotensão postural e lipotimia. 

III. Sangramento de mucosas. 

IV. Vômitos persistentes. 

São sinais de alarme na dengue: 

A) I, II e III. 

B) I e II apenas. 

C) I, II e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

39. A Hanseníase é uma doença crônica e infectocontagiosa de grande relevância no contexto de 

saúde pública devido sua magnitude e alto poder incapacitante. Sobre esta doença é correto afirmar: 

A) É transmitida por vias aéreas, secreções e contato pele a pele de um doente com hanseníase sem 

tratamento, apesar da maioria da população ter imunidade contra o M. Leprae e não desenvolver a 

doença. 
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B) Acomete principalmente nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos (como face, 

pescoço, terço médio do braço e joelhos), porém pode afetar também olhos e órgãos internos (como 

testículos, ossos, baço e fígado). 

C) Na fase Virchowiana (paucibacilar) formam-se lesões hipo ou hipercrômicas, únicas, com bordas 

bem delimitadas além de hipoestesia tátil, dolorosa e térmica.  

D) A fase tuberculóide (multibacilar) é a fase mais contagiosa da doença com aparecimento de 

nódulos, pápulas e anidrose local. A baciloscopia se bem coletada, geralmente é positiva, 

determinando o diagnóstico correto.  

 

40. Dada sua magnitude, transcendência e vulnerabilidade, as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis – IST devem ser priorizadas enquanto agravos em saúde pública. O Ministério da 

Saúde orienta uma abordagem sindrômica a estas infecções já que são causadas por vários 

microrganismos diferentes, porém número limitado de apresentações clínicas. A síndrome é 

definida então, por um grupo de sintomas referidos pelo paciente e sinais que podem ser observados 

no exame físico. Na síndrome de úlcera genital (úlcera ou aumento dos linfonodos inguinais) qual 

dos abaixo não faz parte deste grupo? 

A) Sífilis (Treponema pallidum). 

B) Donovanose (Klebsiella granulomatis). 

C) Tricomoníase (Trichomonas vaginalis). 

D) Cancro Mole (Haemophilus ducreyi). 

 

 


