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NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS



Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais e
de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro)
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
As plataformas de streaming revolucionaram a maneira pela qual as pessoas estão
consumindo filmes e músicas atualmente. Levando em consideração este cenário
tecnológico contemporâneo, é INCORRETO afirmar:
A) O Brasil ainda está atrasado na divulgação das plataformas de streaming e não pode ser
considerado um grande consumidor mundial desta modalidade.
B) Uma das razões do sucesso das plataformas de streaming é a possibilidades de o usuário
“comandar” quando e onde quer usufruir do produto.
C) A partir do acesso de milhões de pessoas a serviços como Netflix e Spotify, algumas mídias
como o DVD estão se tornando quase obsoletas.
D) Vídeos, filmes e músicas disponíveis nas plataformas de streaming podem ser acessados em
TVs, smartphones, tablets, desktops etc.
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
A relação política e econômica entre as duas maiores potências mundiais interfere direta ou
indiretamente em toda a economia global, afetando preços de produtos diversos e números
das bolsas de valores. Assinale a alternativa que descreve corretamente algum fato ocorrido
em 2019 entre Estados Unidos e China.
A) Em dezembro de 2019, em uma primeira fase de negociações comerciais, Estados Unidos e
China decidiram suspender novas tarifas sobre importações.
B) Por conta da tensão comercial, em 2019 não houve encontro entre os líderes da China e dos
Estados Unidos.
C) A guerra comercial entre os dois países foi branda e não houve aumento de tarifas sobre
importações entre China e Estados Unidos.
D) Devido ao bom relacionamento entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, não houve
alterações nas bolsas de valores mundiais.
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Atualmente, o Brasil conta com um novo documento normativo que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica. Que documento é este?
A) Lei da Educação Inclusiva
B) Parâmetros Curriculares Nacionais
C) Base Nacional Comum Curricular
D) Proposta Curricular Nacional Inovadora
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Sobre os poderes Judiciário e Legislativo no Brasil atualmente, assinale a alternativa que
apresenta nesta ordem: Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Senado
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados:
A) Sergio Moro, Flávio Bolsonaro, Rodrigo Maia
B) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Hamilton Mourão
C) Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
D) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
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QUESTÃO 05 (Valor: 1)
Em outubro de 2019, as astronautas da NASA Jessica Meir e Christina Kich protagonizaram
um evento inédito na história das atividades espaciais. Que acontecimento foi este?
A) Elas foram as primeiras mulheres a irem para fora da Terra.
B) A primeira caminhada 100% feminina no espaço.
C) As primeiras mulheres a pisarem na Lua.
D) As astronautas fizeram um reality show de culinária ao vivo da espaçonave.

TEXTO I
O texto a seguir é um fragmento extraído do romance Casa de pensão, de Aluísio Azevedo.

Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espartilhada, como estava naquele momento,
a volta enérgica da cintura e a suave protuberância dos seios produziam nos sentidos de quem a
contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços/ e os pulsos
apareciam nus, muitos brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, que se prolongavam
serpenteando. Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa
e as unhas curvas como o bico de um papagaio.
Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa. Tez macia, de
uma palidez fresca de camélia; olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e
penetrantes/ nariz curto, um nadinha arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma fruta
que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa, e,
quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
Aluísio Azevedo. Casa de pensão. 7a ed. São Paulo, Ática, 1992. p. 78.

QUESTÃO 06 (Valor: 1)
O texto I constrói um modelo de feminilidade que descreve o corpo da mulher sob o ponto
de vista de suas qualidades físicas. Isso é possível verificar nas seguintes passagens:
A) Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços [...] – [...] era muito
simpática e graciosa. – [...] tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
B) Era muito bem feita de quadris e ombros... – A volta enérgica da cintura e a suave protuberância
dos seios. – Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços....
C) [...] produziam nos sentidos de quem a contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
– [...] era muito simpática e graciosa. – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá
vontade de morder.
D) [...] era muito simpática e graciosa. – Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula
carnadura dos braços [...] – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de
morder.
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QUESTÃO 07 (Valor: 1)
A figura feminina descrita é atraente, constituindo uma temática subjacente que se manifesta
no texto, de modo que o tema que se sobressai é:
A) do angelical.
B) do sublime.
C) da sensualidade.
D) da mulher empoderada.
QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Do ponto da formação de palavras, de classes gramaticais ligadas a nome, os sufixos –
inho(a) são descritos em manuais linguísticos como aqueles que dão a ideia de diminutivos.
Contudo é possível também associar esse afixo a outros usos, com matizes significativos de
positividades, a exemplo do que ocorre no excerto junto ao texto I, ao falar do nariz, o
narrador diz: “[...] nariz curto, um nadinha arrebitado...” em que o autor cria com ela uma
relação de intimidade e afeição. Esse sentido positivado pode ser percebido em construções
como:
A) Ela é uma gatinha manhosa. – Está na hora daquela cervejinha gelada. – Votos de uma vida
plena aos pombinhos.
B) Esse doutorzinho não acertou um diagnóstico sequer. – Ele nos serviu um vinhozinho qualquer.
– Esse povinho não tem muita coragem.
C) Hilária fez uma operaçãozinha. – O palhaço se voltou aos baixinhos. –
mosquinha morta.

Sílvia parecia uma

D) Hoje recebi muitos santinhos (Propaganda eleitoral). – O caminhão do gás deixou a folhinha de
2020 (calendário). – Aquela patricinha apareceu procurando seu pai novamente.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Há um pequeno texto de Mário Quintana (1987, p. 48) que se chama O suicida, que diz assim:
Último bilhete deixado por um obstetra: parto sem dor.
Perceba que o trabalho com a linguagem do autor brinca com dois sentidos associados à
forma parto sem dor. O primeiro sentido está associado à profissão do autor do bilhete –
obstetra, que tem como uma das atribuições médicas a realização de partos; o segundo
sentido associa-se a intenção do bilhete suicida que é a de partir dessa vida sem dor. Nesse
caso, parto sem dor organiza-se como verbo (parto) somado à expressão adverbial (sem dor),
naquele parto sem dor está substantivado. Estamos, portanto, diante de uma homonímia em
que tanto o som (fonemas) e a grafia (grafemas) são exatamente os mesmos, muito embora
haja uma mudança na classe gramatical.
Contudo, há homonímias quase perfeitas, que são homófonas, mas não homógrafas,
podendo causar alguns desvios na escrita. Um exemplar disso são seção, sessão e cessão
ou, ainda, traz e trás, entre outros. Em face do exposto, qual das opções a seguir contém em
todos os enunciados erro de grafia considerando o sentido adequado ao contexto?
A) Meu filho está passando mal. – Minha avó já não houve bem. – Você pode me passar sem reais?
B) Minha avó já não ouve bem. – Meu filho está passando mau. – Traz o martelo, por favor!
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C) Meu filho está passando mau. – Houve tiroteio no morro ontem à noite. – Esse assento está
vazio.
D) Trás o martelo, por favor! – Esse acento está vazio? – Você pode me emprestar sem reais?
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
O texto a seguir é um fragmento do cordel Gentileza, extraído da obra Poesia com Rapadura
de Bráulio Bessa (2017)
GENTILEZA
Gentileza não é obrigação,
não é regra, não é ordem, não é lei.
É semente que se planta em qualquer chão
E do nada nasce um pé de gratidão
Irrigado pelas águas da igualdade,
bate um vento e voam folhas de bondade,
num instante se espalha em todo canto.
Gentileza não é cara e vale tanto,
Ser gentil é ser rico de verdade.
Do ponto de vista estilístico, há um paralelismo sintático em que o sujeito Gentileza, é
expresso no primeiro verso e retomado anaforicamente no segundo verso, nas três orações:
Ø não é regra, Ø não é ordem, Ø não é lei, ou seja, a interpretação de Gentileza é assegurada
como sujeito deixando o espaço vazio (anáfora Ø), o que assegura a simetria inclusive da
concordância verbal. Já no sexto verso, há uma construção também possível no português,
contudo não tão produtiva, o que requer atenção para com a concordância entre sujeito e
verbo.
A) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e Ser gentil é ser rico de verdade
organizam-se com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a
concordância verbal singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem
coordenadas pela conjunção e.
B) As construções oracionais bate um vento e voam folhas de bondade organizam-se com seus
respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular e
plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e.
C) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e bate um vento organizam-se com
seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular
e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e..
D) As construções oracionais voam folhas de bondade e Ser gentil é ser rico de verdade organizamse com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal
singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela
conjunção e.
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QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Uma indústria automobilística produz carros populares e carros de luxo na razão de 15 para
4. Num certo período a diferença na produção desses carros foi de 110 carros. Quantos
carros de cada tipo foram produzidos neste período?
A) 40 carros populares e 150 carros de luxo
B) 150 carros populares e 40 carros de luxo
C) 140 carros populares e 30 carros de luxo
D) 170 carros populares e 60 carros de luxo
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Maria Eduarda comprou um espelho, um tapete e uma cadeira, gastando R$ 900,00. O tapete
custou R$ 60,00 a menos do que a cadeira e o preço do espelho corresponde a 80% do preço
do tapete. O custo de cada mercadoria foi:
A) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 300,00; Espelho R$ 240,00
B) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 360,00; Espelho R$ 240,00
C) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 300,00
D) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 360,00
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Dado o diagrama a seguir. Os conjuntos X, Y e Z não são vazios. Analise o diagrama e
assinale a alternativa FALSA:

X
Y
yy Y

Z

A) 𝑌 ⊂ 𝑍
B) 𝑍 ⊄ 𝑌
C) 𝑋 ⊂ 𝑌
D) 𝑋 ⊄ 𝑌
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Marcos, ao adquirir o seu medicamento de uso contínuo, foi informado pelo farmacêutico
que o medicamento teve um aumento total de 71%, que foi devido a dois aumentos
sucessivos. O primeiro aumento foi de 14%, então o segundo aumento foi de:
A) 57%
B) 55%
C) 52%
D) 50%
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Sendo dada a função 𝒇: ℝ∗ → ℝ a função dada por

𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐 +𝟏
𝒙

.

O valor de

𝟏

𝒇(𝟒) + 𝒇( )
𝟒

é

dado por:
A)
B)
C)
D)

33
2
17
2
17
4
17
16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Paciente de 13 anos de idade apresenta-se com exantema em todo o corpo iniciado na noite
anterior. Referiu que apresentou quadro gripal com tosse, coriza e dor de garganta há 3 dias.
Há 2 dias começou a tomar amoxicilina por conta própria. No exame físico apresenta eritema
e placas exsudativas acinzentadas na faringe. A etiologia mais provável para explicar o
quadro é:
A) Epstein-Barr.
B) Estreptococo do grupo A.
C) Coxsackievirus.
D) Measles morbillivirus.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
A análise da frequência de ocorrência de novos casos de infecção nosocomial em um
determinado hospital é uma medida epidemiológica de:
A) Incidência.
B) Prevalência.
C) Risco.
D) Razão de chances.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Assinale a alternativa correta em relação aos delineamentos de pesquisas:
A) Os estudos de caso-controle possibilitam randomizar os indivíduos em grupos de casos e de
controles.
B) Os ensaios clínicos permitem estimar, com elevado grau de precisão, a incidência de uma
doença.
C) Os estudos de coorte são sempre observacionais, acompanhando grupos de sujeitos no decorrer
do tempo.
D) Os estudos transversais apresentam maior utilidade na investigação de doenças raras na
população em geral.
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QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Homem, sexualmente ativo, de 22 anos de idade, comparece à unidade de saúde com queixas
de secreção uretral dolorosa. A hipótese diagnóstica de gonorreia será reforçada caso a
bacterioscopia mostre:
A) Diplococos gram positivos.
B) Diplococos gram negativos.
C) Cocobacilos gram negativos.
D) Cocobacilos gram positivos.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Para 2020 o Ministério da Saúde brasileiro determinou uma modificação no Calendário de
Vacinação para febre amarela que consiste, para residente ou viajantes para as áreas com
recomendação de vacinação, em:
A) Vacinar, independentemente do estado vacinal, adultos acima de 55 anos de idade.
B) Reforçar com uma dose a cada 10 anos de vida.
C) Vacinar gestantes e nutrizes até 6 meses.
D) Reforçar com mais uma dose da vacina as crianças aos 4 anos de idade.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
A Síndrome de Wernicke-Korsakoff é causada pela associação entre alcoolismo e deficiência
de:
A) Tiamina – B1.
B) Riboflavina – B2.
C) Piridoxina – B6.
D) Cobalamina – B12.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Qual dos seguintes é o antídoto indicado para intoxicação por paracetamol:
A) Bicarbonato de sódio.
B) N-acetilcisteína.
C) Atropina.
D) Flumazenil.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Uma mulher de 64 anos de idade apresenta-se com queixas de mal-estar geral, fraqueza,
rigidez matinal em pescoço, ombros e costas, cefaleia unilateral intensa. O quadro se iniciou
há cerca de 6 meses. Associa-se perda de apetite e de peso. O exame físico sugere limitação
de amplitude de movimentos em ombros, mas não há sinais de comprometimento
neurológico. Os exames laboratoriais iniciais mostram Hemoglobina de 11 g/dL, Creatina
Kinase (CK) normal e Velocidade de Hemossedimentação de 90 mm/h. O diagnóstico mais
provável é:
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A) Esclerose Múltipla.
B) Neoplasia maligna.
C) Artrite Reumatóide.
D) Polimialgia Reumática.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Em relação à eletroconvulsoterapia (ECT), assinale a alternativa CORRETA:
A) É contraindicada para pacientes gestantes e portadores de marcapasso cardíaco.
B) Outrora muito utilizada em pacientes com doenças psiquiátricas graves, seu uso vem sendo
banido por inexistir comprovação nem de eficácia, nem de segurança.
C) Utiliza-se uma corrente elétrica de baixa intensidade para produzir uma convulsão generalizada,
sob anestesia geral, tendo alta eficácia para tratar depressão grave.
D) Estudos evidenciam que a ECT inibe a liberação de neurotransmissores, em especial dopamina,
serotonina e norepinefrina.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
É achado compatível com hipertensão pulmonar do grupo 3 no eletrocardiograma:
A) Desvio do eixo QRS para esquerda.
B) Onda P pontiaguda.
C) Onda delta em derivações pré-cordiais.
D) Infra-desnível do segmento ST em D3.
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Uma relevante modificação no esquema de tratamento recomendado para asma para adultos
e adolescentes acima de 12 anos de idade, de acordo com a Iniciativa Global para Asma
(GINA) de 2019, foi:
A) Indicar corticoide inalatório em baixa dose em todos os níveis de tratamento.
B) Contra-indicar o uso de beta2 agonista de longa duração para alívio das crises.
C) Retirar a recomendação do uso de antileucotrienos em todos os níveis de tratamento.
D) Vacinar de rotina todos os pacientes asmáticos para pneumococos e influenza.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Dor torácica e elevação de enzimas cardíacas são achados comuns tanto no infarto do
miocárdio quanto em alguns casos de pericardite aguda. O eletrocardiograma (ECG) pode
auxiliar no diagnóstico diferencial pois:
A) Usualmente não se encontra infra-desnível de segmento ST nos casos de pericardite.
B) Elevação de segmento PR é mais comum nos casos de infarto do miocárdio.
C) As elevações de segmento ST costumam ser disseminadas no infarto do miocárdio.
D) Ondas T hiperagudas são mais comuns na pericardite aguda.
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QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Segundo as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para Adenocarcinoma de Estômago, do
Ministério da Saúde, recomenda-se:
A) Exame de rastreamento a cada 5 anos para pacientes acima dos 50 anos de idade.
B) Uso preferencial de raio-x contrastado como método para rastreamento.
C) Dosagem negativa do marcador tumoral CA 72-4 praticamente exclui a doença.
D) Na endoscopia em sintomáticos, quando não há alterações, indicam-se biópsias aleatórias.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
Em relação ao hepatocarcinoma, é CORRETO afirmar:
A) Nem todos os pacientes cirróticos apresentam risco elevado.
B) A vacinação para hepatite B não diminui a chance de ocorrência da doença.
C) A infecção pelo vírus da hepatite B pode causar carcinoma, mesmo sem cirrose prévia.
D) Tratamento efetivo para vírus da hepatite B e C elimina o risco para essas etiologias.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
De acordo com a Resolução 2.173/2017 do Conselho Federal de Medicina, que define os
critérios do diagnóstico de morte encefálica, é CORRETO afirmar que:
A) O intervalo mínimo entre duas avaliações clínicas em pacientes adultos é de 12 horas.
B) O teste de apnéia pode ser substituído por exame complementar em pacientes instáveis.
C) O horário do óbito na Declaração de Óbito será o da remoção de órgãos, caso haja doação.
D) Nenhum dos médicos examinadores poderá fazer parte da equipe de transplantes.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Em relação ao tabagismo, é CORRETO afirmar:
A) Não há evidências de que a cessação do tabagismo para fumantes intermitentes leves (até 10
cigarros por dia, ou que não fumam diariamente) diminua risco cardiovascular.
B) A associação de suporte comportamental à terapia farmacológica não mostrou superioridade nas
taxas de cessação em relação ao uso isolado de medicações.
C) Devido à manutenção do risco, não se recomenda o uso de reposição de nicotina como primeira
linha de tratamento para cessação do tabagismo.
D) Há evidências de que apenas perguntar ao paciente sobre uso ou exposição ao tabaco já
aumenta a taxa de cessação do tabagismo.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
“Dor local em queimação, eritema, prurido, urticária. Seguem-se desconforto, cefaleia e
mialgias. Manifestações hemorrágicas podem surgir até 72 horas após o acidente, com
equimose extensa, hematomas, hematêmese, melena, hematúria, hemorragia gengival e
9
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uterina. Pode ocorrer insuficiência renal aguda, acidente vascular cerebral hemorrágico,
choque.” Tal quadro clínico é compatível com acidente por:
A) Escorpião Bothriurus.
B) Aranha Foneutria.
C) Serpente do gênero Crotalus.
D) Lagarta Lonomia.

QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Paciente masculino, previamente hígido, de 40 anos de idade, apresenta-se à emergência
com quadro de dor lombar à direita em paroxismos de 20 a 30 minutos iniciada há 12 horas.
A dor atualmente apresenta irradiação para os testículos. Referiu ainda ter apresentado
hematúria na última diurese. Em relação a esse quadro clínico, assinale a alternativa
CORRETA:
A) O exame de imagem mais adequado para o caso é a tomografia computadorizada de abdômen
e pelve, sem contraste.
B) O uso de opioides para controle da dor não está indicado pelo risco de retenção urinária.
C) Caso ocorra urosepse, o tratamento deve priorizar hiper-hidratação, antibióticos de largo
espectro e terapia expulsiva com agentes antiespasmódicos.
D) A maior parte dos pacientes com esse quadro apresentam cálculos de ácido úrico.

QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Assinale a alternativa mais adequada, de acordo com a Resolução CFM nº 1.851/2008, sobre
o que deverá observar o médico assistente na emissão do atestado médico:
A) O prazo máximo para afastamento laboral simples deve ser de 15 (quinze) dias.
B) O diagnóstico só pode estar expresso se for codificado pelo CID-10.
C) Mesmo em quadro irreversível, não deve requerer aposentadoria por invalidez.
D) A emissão do atestado médico é opcional em atendimentos de emergência.

QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Em relação à depressão, assinale a alternativa CORRETA:
A) Dados brasileiros constatam que 80% dos pacientes que têm um episódio depressivo
apresentarão um segundo episódio em suas vidas.
B) A duração média de um episódio é de 16 a 20 semanas.
C) Cerca de 50% dos pacientes têm um curso crônico sem remissão dos sintomas.
D) As evidências sugerem efeito dos medicamentos antidepressivos apenas em depressões leves
e moderadas, mas não nos casos graves.
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QUESTÃO 36 (Valor: 1)
A forma característica da curva de Nelson de Moraes que representa corretamente a
condição de saúde de uma determinada população é:
A) Curva em L: Condições de saúde muito baixas.
B) Curva em V: Condições de saúde baixas.
C) Curva em N invertido: Condições de saúde regulares.
D) Curva em J: Condições de saúde elevadas.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer de Colo do Útero no
Brasil (2016), é CORRETO afirmar:
A) O rastreamento através de exame citológico anual está indicado para todas as mulheres durante
a vida sexual ativa.
B) Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual e, se ambos forem
negativos, os próximos devem ser realizados a cada 3 anos.
C) O início da coleta deve ser aos 15 anos para as mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual.
D) Após os 64 anos de idade, indica-se exame citológico a cada 3 anos.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
No atendimento na Unidade Básica de Saúde ao paciente que está apresentando crise de
asma, é CORRETO afirmar que:
A) A presença de saturação arterial de oxigênio abaixo de 90% é indicação para tratamento em
serviço de emergência.
B) O uso de beta2 agonistas deve ser evitado em pacientes cardiopatas, sendo preferido o uso de
agentes anticolinérgicos de longa duração.
C) A administração de corticoide por via intramuscular tem início de efeito mais rápido do que
quando utilizada a via oral.
D) Deve-se realizar radiografia de tórax a fim de descartar outras condições que mimetizem crise
asmática, antes de iniciar o tratamento com corticoides.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
A Lei 8080/90 estabelece que “...conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos” entende-se por:
A) Saúde do trabalhador.
B) Vigilância sanitária.
C) Vigilância epidemiológica.
D) Assistência terapêutica integral.
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QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Em relação ao diagnóstico de Saúde da Comunidade, é CORRETO afirmar:
A) Identifica os problemas, necessidades e recursos de uma comunidade, devendo constituir a
etapa imediatamente posterior à elaboração e execução do plano de ação.
B) O ideal é que seja horizontal, feito pela comunidade, com a equipe de saúde, num trabalho
coletivo de identificação e autoanálise dos problemas, necessidades e recursos desta comunidade.
C) Por se tratar de um processo local, específico de cada comunidade, os níveis regional e central
da gestão não exercem papel nesta etapa das ações de saúde.
D) Apesar de propiciar avaliar a situação de saúde e acompanhamento da realidade local, não deve
ser usado como instrumento para averiguar ao cumprimento de metas pelo serviço de saúde.
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