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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. 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 processo seletivo. 

- 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 02 (duas) 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 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. Uma mulher de 30 anos leva seu filho de 1 ano e seis meses de idade para uma consulta na 

Unidade Básica de Saúde, queixando-se que ele apresenta um chiado. Refere que este sinal foi 

observado pela primeira vez aos 4 meses e que desde então a criança tem apresentado episódios 

frequentes, com algumas idas ao pronto-socorro para realizar inalação e ás vezes radiografia de 

tórax. A mãe relata piora do quadro após a criança ter começado ir na escolinha com 1 ano e 2 

meses. A mãe se mostra bastante preocupada com o quadro do filho. Baseado nos dados 

apresentados qual seria a primeira hipótese diagnóstica e qual a primeira abordagem que deveria ser 

tomada? 

A) Pneumonia – encaminhar para o pneumologista. 

B) Asma brônquica – pedir raio X de tórax, hemograma, EPF, e Na/Cl no suor para afastar uma 

doença mais grave. 

C) Síndrome do lactente sibilante – tranquilizar a mãe, dizendo que provavelmente não se trata de 

doença grave. 

D) Bronquiolite – tratar com corticóide oral durante 14 dias. 

 

12. Cleusa, 42 anos, agricultora, procura o médico de família e comunidade queixando-se de 

manchas indolores e levemente avermelhadas nas costas (Imagem). Informa ao médico que 

inicialmente era apenas uma mancha que não incomodava, sem prurido ou qualquer outro sintoma e 

que posteriormente aumentou de tamanho, associada com aparecimento de outra lesão menor, as 

quais tornaram-se dormentes. Relata que as lesões apareceram há aproximadamente oito meses e 

que foi tratada com medicamento para micose sem melhora. No exame dermatoneurológico foi 

observado uma mácula avermelhada, com bordas limitadas na parte posterior do tronco e com 

redução da sensibilidade para o frio. Cleusa não apresenta nenhum outro problema de saúde.  O que 

é correto afirmar? 
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Imagem: Lesões em parte posterior do tronco. Fonte: Google imagens. 

A) Provavelmente Cleusa possui Hanseníase, sendo a sensibilidade térmica a primeira a ser perdida 

nas lesões hansênicas e a via aérea superior é a principal fonte de eliminação do bacilo para o meio 

ambiente. 

B) Provavelmente Cleusa possui Hanseníase e para o diagnóstico da doença é necessária a 

baciloscopia de pele para conclusão diagnóstica. 

C) Toda lesão com redução de sensibilidade deve ser biopsiada para a diferenciação diagnóstica 

entre Hanseníase e dermatomicose por Malassezia furfur. 

D) A principal forma de transmissão da doença se faz principalmente por contato direto com a pele 

de pessoas doentes, embora o agente causador tenha baixa infectividade e alta patogenicidade.   

 

13. Homem de 67 anos, aposentado, procura atendimento na Unidade Básica, queixando-se de dor 

na perna direita há três semanas, com alívio parcial da dor após o uso de dipirona. O paciente relata  

piora na dor durante a noite quando ele deita do lado afetado e quando sobe as escadas da sua casa. 

Menciona que diminuiu as caminhadas diárias e que ganhou peso nos últimos meses. No exame 

físico o paciente indica a dor na porção lateral do quadril à direita, sem irradiações ou sinais de 

artrite. Relata dor quando o médico apalpa o grande trocânter direito, sem limitações para rotação 

do quadril. Preocupado com a possibilidade de reumatismo, o homem solicita ao médico para 

realizar exames laboratoriais. Qual o provável diagnóstico e o que o médico deveria fazer frente a 

solicitação para realizar exames laboratoriais? 

A) Artrite reumatóide – solicitar hemograma, VHS, PCR, fator reumatóide e FAN. 

B) Artrose no quadril – solicitar apenas hemograma, PCR e fator reumatóide.  

C) Síndrome dolorosa do grande trocânter – Orientar o paciente sobre a hipótese mais provável e 

que não há exames laboratoriais para sua confirmação. 

D) Gota – Solicitar dosagem de ácido úrico e EQU para verificar a presença de cristais de ácido 

úrico.  
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14. A mãe de um paciente de 5 anos de idade relata ao médico da Unidade Básica que na última 

semana o garoto apresentou 3 episódios de crises convulsivas. Na primeira, foi verificado uma 

temperatura corporal de 38,9°C e nas crises posteriores 36,8°C, todas com contrações nos membros 

seguidas de clônus com retorno aos poucos da consciência. O provável diagnóstico e o que deve ser 

indicado para o paciente é: 

A) Convulsão febril simples – exames de imagem. 

B) Síndrome epilética – eletroencefalograma. 

C) Crise convulsiva – observação clínica. 

D) Crise conversiva emocional – exames de imagem. 

 

15. Uma criança de 3 anos de um bairro bastante humilde da cidade, chega no colo do pai na 

Unidade Básica de Saúde. A criança nos últimos 3 dias está bastante irritada, chorosa e se 

alimentando mal, além disso, apresentou no último dia manchas vermelhas pelo corpo. No exame 

físico é observado que a criança está taquicárdica, desidratada, com febre e com suspeita de rigidez 

de nuca. Qual a melhor conduta a ser adotada pelo clínico neste caso: 

A) Hidratação, sintomáticos, prescrever rifampicina e encaminhar para unidade hospitalar para 

punção lombar. 

B) Hidratação, sintomáticos, prescrição de antibiótico e orientar o pai para retornar a unidade caso 

não ocorra melhora ou alívio dos sintomas. 

C) Hidratação, isolamento da criança, máscara cirúrgica para os contactantes na unidade, coleta de 

líquor e sangue se possível na unidade, prescrever uma dose de antibiótico, encaminhar para 

unidade hospitalar e notificar o caso imediatamente.  

D) Hidratação, sintomáticos, coletar sangue e líquor, notificar a vigilância municipal caso os 

resultados dos exames laboratoriais estejam alterados e iniciar terapia antimicrobiana.  

 

16. O Sistema Único de Saúde foi definido na Constituição de 1988, a chamada Constituição 

Cidadã, e regulamentado em 1990 pela Lei n° 8.080 e tem por objetivo garantir saúde para todos os 

cidadãos. Já a lei que regulamentou a participação social na área da saúde, também conhecido como 

controle social, que define o papel da sociedade na gestão do SUS e que institucionalizou as 

conferências e os conselhos de saúde é: 

A) Lei n° 8.142/1990. 

B) Lei n° 9.838/1992. 

C) Decreto n° 847/1992. 

D) Portaria n° 2.203/1996. 
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17. Ao analisar os dados de mortalidade da área de cobertura de sua Unidade Básica de Saúde o 

médico observa que um grande número de mortes ocorre por determinada doença. Juntamente com 

a equipe multiprofissional ele resolve estabelecer medidas em um programa visando detectar o mais 

precocemente possível as pessoas que apresentam ou podem vir a desenvolver a doença. O 

programa vai se basear na amplificação de um teste diagnóstico. Qual a principal característica que 

este teste vai ter? 

A) Alta especificidade. 

B) Alta sensibilidade. 

C) Risco relativo elevado. 

D) Valor preditivo negativo elevado. 

 

18. São atribuições mínimas do profissional médico nos ESFs, exceto: 

A) Realizar assistência integral a famílias e indivíduos em todas as fases do desenvolvimento 

humano. 

B) Realizar assistência integral na unidade, nos domicílios ou em qualquer espaço da comunidade, 

que sejam resultado de demanda espontânea ou programada, com resolubilidade e responsabilidade. 

C) Contribuir com o enfermeiro nas atividades de supervisão e educação permanentes dos Agentes 

Comunitários de Saúde e no gerenciamento da unidade de saúde. 

D) Cadastrar e acompanhar todas as famílias na microárea de sua responsabilidade por meio de 

visitas domiciliares e na comunidade. 

 

19. O Eletrocardiograma (ECG) pode demonstrar características anatômicas e hemodinâmicas 

principalmente por alterações nos aspectos morfológicos do QRS e onda T. Recomenda-se que 

ECG de 13 derivações seja efetuado em pacientes pediátricos, incluindo a derivação V3R ou V4R.  

 

Fonte: NELSON. Tratado de Pediatria - Richard E. Behrman, Hal B. Jenson, Robert Kliegman. 18ª Edição. Elsevier. 

2009. 
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Avalie o ECG apresentado acima e assinale a alternativa que melhor caracteriza o resultado: 

A) ECG de lactente normal. 

B) ECG mostrando retardo da condução ventricular direita. 

C) ECG de um lactente prematuro (peso 2kg e idade de 5 semanas). 

D) ECG mostrando hipertrofia ventricular esquerda em criança de 12 anos.  

 

20. A febre pelo vírus Zika é uma doença febril aguda transmitida por arbovírus do gênero 

Flavivírus, família Flaviviridae, cujos vetores são mosquitos do gênero Aedes, com grande 

dispersão em países tropicais. O vírus Zika foi isolado pela primeira vez em 1947 e a infecção 

humana primeiramente descrita na Nigéria (África) em 1954. Surtos ocorreram na Micronésia em 

2007, na Polinésia Francesa em 2013 e na Ilha de Páscoa, Chile em 2014. Em abril de 2015, foi 

detectada no Brasil a circulação autóctone do vírus Zika. Atualmente, há registro de circulação do 

vírus nas 27 Unidades da Federação do Brasil. A respeito desta doença assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Outras possíveis formas de transmissão do vírus Zika documentadas na literatura são a 

transmissão de mãe para filho, por transplante de órgãos e medula óssea, por transfusão sanguínea 

ou via sexual e sua apresentação clínica é inespecífica e pode ser diagnosticada como outras 

doenças infecciosas, causadas especificamente por arbovírus, a exemplo da dengue e da febre de 

chikungunya.  

B) Em relação as mudanças nos padrões de ocorrência de microcefalia e do aumento de casos de 

síndrome de Guillain-Barré, a doença aguda pelo vírus Zika passou a ser de notificação 

compulsória, conforme Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016. Desta forma, a notificação 

deixou de ser exclusiva em unidades sentinela e tornou-se universal, ou seja, qualquer serviço de 

saúde deve notificar os casos a partir da suspeita clínica.  

C) O tratamento da febre pelo vírus Zika é baseado nas evidências e nos sintomas apresentados pelo 

paciente, como febre, dor e exantemas. É indicada a abundante ingestão de água e fluidos, sendo 

importante citar a utilização de anti-inflamatórios, para se evitar o desenvolvimento de inflamações 

articulares graves e consequentemente Síndrome de Guillain Barré. 

D) Os casos de febre pelo vírus Zika registrados no Brasil em 2016 são mais frequentes em 

mulheres que em homens; a faixa etária predominante dos casos em mulheres foi de 20 a 39 anos.  

 

 

 

 


