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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05) 

Questão 01 (Peso 1) 

Texto 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Disponível em: <https://jarra.pt/2016/e-qual-e-seu-plano-de-saude>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

Considerando a real intenção do texto 1, é correto afirmar que 

A) o texto é uma propaganda institucional e serve como alerta para a prevenção da saúde. 
B) o texto é uma charge e apresenta uma crítica de valor social de maneira rápida e divertida. 
C) o texto é imagético e proporciona a análise profunda de sentimentos da natureza humana. 
D) o texto apresentado tem predominância com o não verbal que é uma característica dos 

quadrinhos. 
E) o texto não traduz questões de vida social, sendo criado apenas para refletir os padrões de humor 

em um texto curto e descomprometido. 

Texto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
10 

Por que precisamos pensar (de verdade) na nossa longevidade 

Drª Maisa Kairalla

Sabemos que muitos caminhos levam à longevidade, uma via hoje mais factível graças aos 
grandes investimentos na área da saúde, como expansão do saneamento básico, programas de 
prevenção e chegada de métodos de diagnóstico e tratamento sofisticados e precisos. Mas todo 
mundo tem de fazer sua parte, preocupando-se com os cuidados com o corpo, o engajamento 
social, a manutenção das habilidades cognitivas, o cultivo da fé, da espiritualidade e da resiliência 
e a busca por propósitos. 
E o novo dilema que se aproxima é: mas até quanto envelheceremos? Passaremos fácil dos 130 
anos? A resposta exata ainda não temos. Novas tecnologias trazem a esperança de uma vida 
longa e melhor, porém sabemos que precisamos “poupar” em termos de saúde para poder 
“gastar” quando formos mais velhos. Essa poupança, que deveria ser pensada desde a infância, 
contempla em sua receita uma boa alimentação, a prática de atividade física e outros hábitos que 
contribuem para um envelhecimento saudável e sustentável. 

Disponível em: <https://saude.abril.com.br/blog/chegue-bem/por-que-precisamos-pensar-de-verdade-na-nossa-longevidade/>. 
Acesso em: 27 nov. 2019. 

Questão 02 (Peso 2) 

Avalie o seguinte parágrafo retirado do texto 2: “Novas tecnologias trazem a esperança de uma vida 
longa e melhor, porém sabemos que precisamos ‘poupar’ em termos de saúde para poder ‘gastar’ 
quando formos mais velhos” (linhas 8-10). Os termos grifados são conectivos que estabelecem 
relações de sentido dentro do parágrafo. 

A alternativa que indica as relações de sentido atribuídas pelas palavras grifadas, na ordem em que 
aparecem no parágrafo, de cima para baixo, é 

A) conclusão e causa. 
B) adição e consequência. 
C) alternância e finalidade. 
D) explicação e progressividade. 
E) contradição e temporalidade. 
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Questão 03 (Peso 3) 

Considerando o texto 2, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O verbo trazem (linha 8) classifica-se como transitivo direto e indireto. 
(   ) O termo factível (linha 1) pode ser substituído sem prejuízo de sentido por inconcesso. 
(   ) O primeiro parágrafo se inicia com uma oração principal que introduz uma subordinada. 
(   ) A oração – “[...] que deveria ser pensada desde a infância [...]” (linha 10) – é introduzida por 

um pronome relativo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F F V F 
C) F V V F 
D) V V F V 
E) V F F V 

Texto 3 

Pneumotórax 

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. 
A vida inteira que podia ter sido e que não foi. 

Tosse, tosse, tosse. 
Mandou chamar o médico: 

— Diga trinta e três. 
— Trinta e três...trinta e três...trinta e três... 

— Respire. 
................................................................................................... 

 

— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. 
— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 

— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 
Manuel Bandeira 

Questão 04 (Peso 2) 

O texto 3, poema Pneumotórax, faz parte da obra Libertinagem de Manuel Bandeira e foi lançada em 
1930. Considerando o fragmento retirado do texto 3 “— Então, doutor, não é possível tentar o 
pneumotórax?”, a alternativa que justifica o uso da vírgula é 

A) isolamento de sujeito. 
B) isolamento de aposto. 
C) isolamento de vocativo. 
D) antecipação da interrogação. 
E) intensificação do discurso direto. 

Questão 05 (Peso 2) 

As figuras de linguagem são recursos de estilo que tornam o texto mais intenso e subjetivo de acordo 
com a intencionalidade do autor. Nesse sentido, o poeta Manuel Bandeira emprega duas figuras de 
linguagem. A primeira no sexto verso e a segunda no último verso do poema Pneumotórax. 

A alternativa que contém, respectivamente, as figuras de linguagem na ordem dos versos indicados é 

A) elipse e paradoxo. 
B) assonância e antítese. 
C) catacrese e metonímia. 
D) aliteração e eufemismo. 
E) sinestesia e personificação. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10) 

Questão 06 (Peso 1) 

Quando se deseja que todos os slides criados em um mesmo arquivo no MS-PowerPoint 2013 
contenham as mesmas fontes e imagens (como logotipos), e que ao realizar alterações em um só 
slide, elas possam ser aplicadas a todos os outros slides, a ferramenta do MS-PowerPoint 2013 a ser 
utilizada é 

A) Slide Padrão. 
B) Folheto Mestre. 
C) Slide Mestre. 
D) Design do Slide. 
E) Estrutura de Tópicos. 
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Questão 07 (Peso 2) 

“A ativação do recurso Controlar Alterações oferece a você e seus colegas de trabalho uma maneira 
de fazer alterações fáceis de identificar. Elas são como sugestões que você pode revisar e depois 
removê-las ou torná-las permanentes” (MICROSOFT, 2019, p. 1). Para ativar o recurso Controlar 
Alterações no MS-Word 2013, deve-se, utilizando-se a barra de Menu, selecionar a opção: 

A) INSERIR 
B) REVISÃO 
C) EXIBIÇÃO 
D) REFERÊNCIA 
E) LAYOUT DA PÁGINA 

Questão 08 (Peso 2) 

Existem várias maneiras de navegar em uma planilha ativa. No Microsoft Excel 2013, para retroceder 
uma linha em uma planilha, deve-se pressionar, simultaneamente, as teclas: 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

E) 

Questão 09 (Peso 2) 

No Microsoft Word, existe a ferramenta Sumário, que fornece uma visão geral do documento que está 
sendo editado. Para ativar o Sumário Automático, no MS-Word 2013, deve-se, utilizando-se a barra 
de Menu, selecionar a opção: 

A) INSERIR 
B) REVISÃO 
C) EXIBIÇÃO 
D) REFERÊNCIA 
E) LAYOUT DA PÁGINA 

Questão 10 (Peso 3) 

Para realçar as células de uma planilha com valores maiores do que 10, por exemplo, com uma cor 
diferente, deve-se inicialmente selecionar as células a serem afetadas e, depois, deve-se selecionar a 
opção ____________ na barra de menu e a opção _______________ na barra de ferramentas, e 
digitar os comandos desejados. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) DESIGN / Cor da Célula 
B) INSERIR / Estilo de Célula 
C) DADOS / Conexões Existentes 
D) INSERIR / Referência Cruzada 
E) PÁGINA INICIAL / Formatação Condicional 
 

  

Shift Enter 

Tab Enter 

Alt ↑

Ctrl PgUp 

Tab ↑
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 16) 

Questão 11 (Peso 1) 

O Ministério da Saúde lançou, em 2003, a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão 
do SUS (PNH). Seus conteúdos devem transversalizar as diferentes ações e instâncias gestoras, 
corresponsabilizando todos os envolvidos nas práticas de produção de saúde. Além disso, apresenta 
princípios, a partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde (BRASIL, 2010). 

Em relação aos princípios da PNH, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) O protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos são preconizados 
nas práticas de produção de saúde. 

(   ) A transversalidade propõe o aumento da comunicação intra e intergrupos, embora não inclua 
neste processo os gestores da saúde. 

(   ) A transversalidade propõe uma desestabilização das fronteiras dos saberes, dos territórios de 
poder e dos modos instituídos na constituição das relações de trabalho. 

(   ) A indissociabilidade entre atenção e gestão entende que clínica e política devem atuar 
separadamente, pois a produção de saúde não interfere na produção de sujeitos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F F 
B) V V F V 
C) V F V F 
D) F V V V 
E) F F V F 

Questão 12 (Peso 1) 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi instituída pelo Ministério da Saúde por 
meio da Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009. Tal normativa tem como objetivo primordial a 
busca pela melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira (BRASIL, 2009). 

Em relação às diretrizes que norteiam a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os serviços públicos de saúde devem estar organizados de modo a acolher e fazer com que o 
homem se sinta integrado. 

(   ) É prevista a reorganização das ações de saúde, priorizando as ações voltadas à saúde do 
homem, em detrimento dos demais grupos populacionais. 

(   ) Deve-se buscar compreender os agravos e a complexidade dos modos de vida e da situação 
social do indivíduo, com vistas à integralidade do cuidado. 

(   ) Deve-se priorizar a atenção especializada, com foco nas ações de média e alta complexidade, 
tendo em vista as especificidades das demandas do público masculino. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 13 (Peso 2) 

Os Sistemas de Informação em Saúde são fundamentais tanto para as práticas de gestão, como, 
também, para os profissionais e equipes de saúde, contribuindo para qualificar a oferta de cuidado à 
população. O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) é responsável 
por desenvolver e gerir os sistemas de informação que auxiliam o Ministério da Saúde no processo 
de construção e fortalecimento do SUS (BRASIL, 2019). 

Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde, é correto afirmar que 

A) o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS) é capaz de gerar relatórios para que os 
gestores possam fazer os pagamentos dos estabelecimentos de saúde. 

B) o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) possui dados sobre as famílias cadastradas, 
mas não gera informações sobre a situação de saúde da população. 

C) o Sistema de Centrais de Regulação (SISREG) permite o controle e a regulação dos recursos da 
Atenção Básica no nível Municipal, Estadual ou Regional. 

D) o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS) é de uso exclusivo dos 
Conselhos de Saúde, no exercício do controle social. 

E) o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) gera informações que são de interesse e uso 
exclusivo das Secretarias Estaduais de Saúde. 
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Questão 14 (Peso 2) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi redefinida por meio da Portaria nº 2.446, de 11 
de novembro de 2014, trazendo, em seus conteúdos, os valores, princípios, diretrizes e eixos 
operacionais que devem nortear e garantir a sua implementação no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS (BRASIL, 2014). 

Em relação às diretrizes da PNPS, é correto afirmar que 

A) é proposta uma redução da governança, a fim de garantir o desenvolvimento de ações de 
promoção da saúde que sejam sustentáveis. 

B) busca fomentar o planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde, a despeito do 
reconhecimento de contextos locais e respeito às diversidades. 

C) a PNPS busca incorporar intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, 
especialmente no cotidiano dos serviços de atenção especializada. 

D) há um incentivo aos modelos de gestão verticalizados para garantir a hierarquização como 
princípio do SUS, embora reconheça a importância do controle social. 

E) incentiva a formação e a educação permanente em promoção da saúde para ampliar o 
compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos gestores e trabalhadores de saúde. 

Questão 15 (Peso 3) 

Os processos de avaliação são fundamentais para garantir uma gestão qualificada no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). A avaliação tem como principal objetivo dar suporte à tomada de 
decisão, na medida em que se pode verificar a efetividade das ações e programas implementados, 
revisitar estratégias e melhorar a alocação de recursos. Dentre as estratégias de avaliação existentes 
no âmbito do SUS, está o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) 
(OLIVEIRA; REIS, 2016). 

Em relação ao PNASS, é correto afirmar que 

A) tem por objetivo avaliar todos os serviços de Atenção Básica, contemplados com aporte e 
incentivos financeiros do Ministério da Saúde. 

B) os estabelecimentos hospitalares considerados como Hospitais de Grande Porte, foram excluídos 
do processo de avaliação proposto pelo PNASS. 

C) não contempla em seu processo avaliativo aspectos relacionados à satisfação do usuário para 
com a assistência recebida pelos estabelecimentos. 

D) possui um conjunto de três instrumentos avaliativos distintos e contempla aspectos diversos dos 
serviços de saúde, incluindo a satisfação dos usuários. 

E) visa avaliar todos os estabelecimentos de atenção especializada em saúde, ambulatoriais e 
hospitalares, exceto aqueles pertencentes à Rede Cegonha. 

Questão 16 (Peso 3) 

Os Modelos Assistenciais em Saúde se constituem em combinações de tecnologias que contribuem 
para organizar a assistência e o funcionamento das redes de atenção à saúde, com o objetivo de 
intervir sobre as demandas e necessidades de saúde da população. No Brasil, é observada a 
coexistência de diferentes modelos com propostas e perspectivas distintas entre si (BRASIL, 2004). 

Em relação aos Modelos Assistenciais em Saúde, é correto afirmar que 

A) o modelo conhecido como “sanitarista” privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo 
médico e outros profissionais da saúde. 

B) o modelo chamado “vigilância em saúde” é constituído pelas campanhas e programas de saúde 
pública voltados ao controle de doenças. 

C) o modelo “médico-assistencial privatista” é considerado o mais resolutivo frente às demandas de 
saúde da população devido ao seu caráter tecnicista. 

D) o modelo da “vigilância em saúde” estimula a mobilização, a organização e a atuação dos diversos 
grupos na promoção e na defesa das condições de vida e saúde. 

E) o modelo “sanitarista” considera, além das determinações clínico-epidemiológicas no âmbito 
individual e coletivo, os determinantes sociais que afetam as pessoas. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 17 A 40) 

Questão 17 (Peso 1) 

A causa mais frequente de hemorragia digestiva baixa em pacientes na sexta e sétima décadas de 
vida é: 

A) neoplasia. 
B) angiodisplasia. 
C) polipose colônica. 
D) doença hemorroidária. 
E) doença diverticular do cólon. 
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Questão 18 (Peso 1) 

As dermatoses produzem achados histopatológicos que dão pistas sobre tipo de alteração cutânea 
que as estão provocando. Tendo em vista, os achados encontrados em fragmentos cutâneos, numere 
a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Degeneração Granular (   ) Característica de viroses. 
(2) 
(3) 

Degeneração Hidrópica 
Degeneração Basofilico 

(   ) Própria de colagenoses, podendo estar presente 
em vasculite necrosante e nódulos reumatoides. 

(4) 
(5) 

Degeneração Fibrinoide 
Degeneração Balonizante 

(   ) Degeneração fisiológica em áreas expostas aos 
raios UV e, de modo patológico, em afecções por 
fotosenssibilidade. 

  (   ) Presente em Lúpus Eritematoso, Líquen plano, 
Dermatomiosite, Líquen Escleroso e Atrófico e 
Erupção Medicamentosa Fixa. 

  (   ) Presente em doenças congênitas com alteração 
de queratinização como eritrodermia ictiosiforme 
bolhosa, queratodermia palmo plantar e nevo 
verrucoso. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 5 4 
B) 1 5 3 2 4 
C) 2 1 5 4 3 
D) 5 4 3 2 1 
E) 4 2 1 3 5 

Questão 19 (Peso 1) 

Sobre as dermatoses infecciosas que acometem os pés, é correto afirmar que 

A) o bacilo de Koch pode levar a úlcera e lúpus vulgar. 
B) os dermatófitos podem causar lesões de paroníquia aguda e impetigo, provocadas por má higiene 

e manipulação que levem a trauma local. 
C) o estafilococos causa dactilite bolhosa distal e erisipela, em decorrência de porta de entrada 

aberta ou manipulação, levando a trauma. 
D) o estreptococos pode levar a eritrasma e queratose plantar sulcada, com erosões circulares nos 

poros que fluorescem à lâmpada de Wood. 
E) a corinebactéria causa lesões plantares, interdigitais e ungueais. Em pacientes jovens, ocorre por 

uso de calçado fechado. Em idosos, acontece assimetricamente e afeta, geralmente, o espaço 
entre o quarto e quinto pododáctilos. 

Questão 20 (Peso 1) 

Sobre as neoplasias gástricas, é correto afirmar que 

A) o adenocarcinoma corresponde a 50% dos tumores malignos do estômago. 
B) os tumores gástricos no antro devem ser sistematicamente tratados com gastrectomia total. 
C) o subtipo intestinal, na classificação de Lauren, tem disseminação predominantemente linfática. 
D) a esplenectomia associada à gastrectomia não está associada ao aumento de morbimortalidade e 

deve ser feita com objetivo de aumentar a chance de cirurgia R0. 
E) o consumo aumentado de nitratos, a infecção pelo Helicobacter pylori, a cirurgia gástrica prévia, o 

tabagismo e o gênero masculino são fatores associados ao risco aumentado de desenvolvimento 
de câncer gástrico. 

Questão 21 (Peso 1) 

Em se tratando de mastites, é correto afirmar que 

A) a mastite puerperal acomete a mulher no período da amamentação, normalmente, mulheres 
multíparas e com mamilos protrusos. 

B) as mastites crônicas se caracterizam por duração acima de 30 dias ou recorrentes e acometem, 
predominantemente, mulheres na pós-menopausa. 

C) a mastite causada por sífilis costuma acometer o complexo aréolo mamilar devido à inoculação do 
treponema e o tratamento é feito com penicilina benzatina. 

D) o abscesso subareolar recidivante crônico consiste em infecção recorrente subareolar, associado 
a tabagismo, diabetes e obesidade, acometendo mais comumente as duas mamas. 

E) as mastites ocasionadas por micobactérias estão associadas, normalmente, a pacientes 
imunocompetentes e o diagnóstico definitivo é feito após biópsia da lesão com presença do 
granuloma caseoso. 
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Questão 22 (Peso 1) 

A alternativa que contém o tipo de hérnia com maior risco de estrangulamento é 

A) femural. 
B) umbilical. 
C) incisional. 
D) inguinal direta. 
E) inguinal indireta. 

Questão 23 (Peso 1) 

O sistema esquelético alberga até 35% dos casos de tuberculose extrapulmonar. A alternativa que 
contém o sítio esquelético mais frequentemente afetado pela tuberculose é 

A) Fêmur. 
B) Escápula. 
C) Osso ilíaco. 
D) Coluna vertebral. 
E) Articulações interfalangianas distais. 

Questão 24 (Peso 1) 

A alternativa que contém os principais agentes causadores da descompensação infecciosa de causa 
bacteriana em portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é 

A) Haemophilus influenzae, Stafilococcus aureus e Mycoplasma pneumoniae. 
B) Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae e Moraxella Catarrhalis. 
C) Streptococcus pneumoniae, bacilos Gram-negativos e Haemophilus influenzae. 
D) Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae 
E) Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae e Chlamydophila pneumoniae. 

Questão 25 (Peso 2) 

Paciente, sexo feminino, 45 anos, com historia de colelitíase, foi submetida à colecistectomia sob 
anestesia geral, convertida para aberta por dificuldades técnicas. Cursa com dor moderada e 
apresenta, no primeiro dia pós-operatório da colecistectomia, episódio de febre. 

A alternativa que contém a etiologia mais provável desta febre é 

A) seroma. 
B) atelectasia. 
C) pneumonia. 
D) infecção urinária. 
E) infecção de ferida. 

Questão 26 (Peso 2) 

Mulher, 58 anos, oriunda de zona rural do estado da Bahia, apresenta disfagia há 15 anos, que teve 
início com alimentos líquidos, evoluindo há um ano para sólidos, associada à perda de 8 kg, além de 
regurgitação de alimento para cavidade oral após alimentação. 

Considerando esse caso clínico, a principal suspeita diagnóstica é ____________________, e os 
exames mais adequados para investigação são ___________________________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Esofagite de refluxo / endoscopia digestiva alta, pHmetria e manometria esofágica 
B) Doença do refluxo gastroesofágico / endoscopia digestiva alta e manometria esofágica 
C) Neoplasia de esófago / endoscopia digestiva alta com biopsia e tomografia computadorizada 
D) Megaesôfago Chagásico / endoscopia digestiva alta, esofagograma e manometria esofágica 
E) Megaesôfago Chagásico / tomografia computadorizada, esofagograma e endoscopia digestiva alta 

Questão 27 (Peso 2) 

A alternativa que contém a patologia mais frequentemente relacionada ao carcinoma pulmonar de 
pequenas células é 

A) Dislipidemia. 
B) Diabetes mellitus. 
C) Sarcoma de Kaposi. 
D) Hipocalemia primária. 
E) Síndrome da Secreção Inapropriada de Hormônio Antidiurético (SIADH). 
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Questão 28 (Peso 2) 

São lesões que elevam o risco para câncer de mama: 

A) adenose apócrina e cicatriz radiada. 
B) cisto mamário e hiperplasia ductal atípica. 
C) papiloma intraductal e adenose esclerosante. 
D) adenoma lactante e lesão esclerosante complexa. 
E) hiperplasia estromal pseudoangiomatosa e hamartoma. 

Questão 29 (Peso 2) 

As equipes de Saúde da Família (eSF) encontram, na apropriação do território, a lógica necessária 
para organizar suas ações e intervenções. Os indivíduos e famílias pertencentes ao território sob sua 
responsabilidade sanitária compõem uma população adscrita, com a qual são construídos vínculos, 
buscando a oferta de um cuidado integral e longitudinal em saúde (LACERDA e cols, 2010). 

Em relação aos aspectos do território e à atuação das eSF, é correto afirmar que 

A) para uma atuação eficaz das eSF, o território deve ser tomado como um físico acabado, definido 
apenas por critérios geográficos. 

B) a delimitação espacial do território deve ser definida previamente pela gestão, sendo orientada a 
partir da lógica burocrático-administrativa. 

C) um mapa inteligente, com a identificação dos domicílios, precisa ser constantemente atualizado e 
exposto na recepção da unidade de saúde. 

D) o mapeamento do território deve levar em consideração, além de critérios geográficos, os 
aspectos econômicos, políticos, culturais e epidemiológicos. 

E) para a atuação das eSF, a visualização do espaço territorial e o acompanhamento de suas 
características sociossanitárias possuem pouca relevância. 

Questão 30 (Peso 2) 

A Saúde da Família se constitui na estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Seus processos de trabalho incluem a atuação 
de equipes multiprofissionais na perspectiva do território, acompanhando de forma longitudinal a 
população sob sua responsabilidade sanitária e buscando a resolutividade para as demandas de 
saúde apresentadas (BRASIL, 2017). 

Em relação à Atenção Básica (AB) e à Estratégia de Saúde da Família (ESF), analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A ESF considera que a família, a comunidade e outras formas de coletividade são elementos 
relevantes e, muitas vezes, determinantes na oferta de cuidado. 

(   ) A AB preconiza a dicotomia e a oposição entre a assistência e a promoção da saúde, 
considerando que a saúde possui múltiplos determinantes e condicionantes. 

(   ) A ESF favorece uma reorientação dos processos de trabalho em saúde, com maior potencial de 
ampliar a resolutividade, embora tenha baixo impacto na situação de saúde das pessoas. 

(   ) A AB é responsável por ser a coordenadora do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde 
elaborando, acompanhando e organizando o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 31 (Peso 2) 

Considerando as doenças pulmonares que têm o tabagismo como um dos seus fatores de risco, 
analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Linfangioleiomiomatose. 
(   ) Fibrose pulmonar idiopática. 
(   ) Pneumonia intersticial descamativa. 
(   ) Histiocitose de células de Langerhans. 
(   ) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F V V 
B) F V V V V 
C) F F V F F 
D) V F F F F 
E) V V V V V 
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Questão 32 (Peso 2) 

A alternativa que contém os critérios recomendados pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia para classificar o controle da asma em acompanhamento ambulatorial é 

A) número de sintomas mensais e frequência do uso de corticosteroide sistêmico. 
B) número de sintomas semanais e frequência do uso de broncodilatador de resgate semanal. 
C) pico de fluxo expiratório maior que 70% e presença de sintomas durante as atividades físicas. 
D) frequência de procura a serviço de pronto atendimento e quantidade de corticosteroide inalatório 

usado para manutenção. 
E) faltas escolares semanais e necessidade de corticosteroides inalatórios associados à 

broncodilatador de longa duração. 

Questão 33 (Peso 3) 

As ações de Vigilância em Saúde incluem um processo contínuo e sistemático de coleta, 
consolidação e análise de dados, além da disseminação de informações sobre eventos relacionados 
à saúde. É essencial às ações de planejamento e à implementação de medidas de saúde pública, 
subsidiando a tomada de decisão e a alocação de recursos nos processos de trabalhado da gestão 
em saúde (BRASIL, 2018). 

Em relação aos aspectos da vigilância em saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades transversais e essenciais 
no processo de trabalho da Vigilância em Saúde. 

(   ) A vigilância epidemiológica abrange a prestação de serviços e o controle de bens de consumo 
que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde. 

(   ) A vigilância em saúde ambiental propicia a detecção de mudanças nos fatores determinantes e 
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. 

(   ) As ações da vigilância sanitária embasam a recomendação e a adoção de medidas de 
prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não-transmissíveis, e agravos à saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 34 (Peso 3) 

A Atenção Primária à Saúde (APS) se constitui na principal porta de entrada e contato preferencial 
dos usuários com o Sistema Único de Saúde (SUS). Deve atuar como coordenadora e ordenadora do 
cuidado para as redes de atenção à saúde, ofertando cuidado longitudinal à população sob sua 
responsabilidade sanitária. Dentre as ações pertinentes à APS estão aquelas que se relacionam à 
Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2002). 

Em relação às ações da APS voltadas para a Saúde do Trabalhador, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É papel da APS planejar e executar ações de vigilância nos locais de trabalho, considerando as 
informações colhidas em visitas domiciliares. 

(   ) Em casos de maior complexidade, a APS deve interromper o acompanhamento e encaminhar a 
situação para serviços especializados em Saúde do Trabalhador. 

(   ) Em situações de menor complexidade, a APS deve fazer a condução clínica dos casos, 
estabelecendo os mecanismos de referência e contrarreferência necessários. 

(   ) As ações direcionadas à Saúde do Trabalhador e desenvolvidas pela APS pressupõem que as 
unidades de saúde estejam organizadas no modelo da Estratégia Saúde da Família. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F F V F 
E) F V F V 
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Questão 35 (Peso 3) 

Mulher, 32 anos, com queixa de tosse, dispneia, sobretudo à noite ou nas primeiras horas da manhã. 
Relata que os sintomas são relacionados a odores fortes, exercício físico e ocorrem duas vezes na 
semana. Apresentou sintomas semelhantes durante a primeira gestação há quatro anos. 
Considerando esse caso clínico, a alternativa que contém o exame complementar a ser solicitado é 

A) Espirometria. 
B) Polissonografia. 
C) Eletrocardiograma. 
D) Tomografia de tórax. 
E) Endoscopia digestiva alta. 

Questão 36 (Peso 3) 

Sobre Onicopatias e seus achados clínicos, é correto afirmar que 

A) na Psoríase, há a presença de depressões lineares, com superfície rugosa e sem brilho. 
B) na Doença de Darier, verifica-se a presença de unhas atróficas com pterígio, cristas e sulcos na 

lâmina ungueal. 
C) nas doenças renais, observa-se a presença de linhas de Muehrcke, que são estrias brancas 

transversais nas unhas. 
D) na Alopecia Areata, observam-se depressões cupuliformes, onicólise, hiperqueratose subungueal 

e lesão em mancha de óleo. 
E) no Líquen plano, observam-se a presença de estria ou estrias brancas ou avermelhada da cutícula 

à borda livre, terminando com unha pequena com chanfradura triangular. 

Questão 37 (Peso 3) 

Sobre Síndrome de Sweet, é correto afirmar que 

A) após a resolução das lesões, há formação de cicatriz no local. 
B) as citocinas, como IL-1, IL-3, IL-8 e INF-gama parecem não ter papel etiológico nesta dermatose. 
C) é uma dermatose neutrofílica febril, com lesões eritematosas indolores, e que tem resposta lenta à 

terapia com corticosteroides. 
D) a aparência pseudovesiculosa, secundária à edema pronunciado na derme superior, é incomum 

na forma associada à malignidade. 
E) sobre a etiologia, uma teoria sugere reação isomórfica de Koebner, outra propõe mecanismos 

associados a raios UVB com ativação de neutrófilos, e produção epidérmica de fator de necrose 
tumoral alfa e IL-8. 

Questão 38 (Peso 3) 

A nefropatia diabética pode ser diagnosticada através da obtenção de exames alterados em duas de 
três avaliações realizadas em intervalos de três a seis meses. ________________________ pode ser 
considerado um valor alterado. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Uréia sérica de 60 mg/dl 
B) Creatinina sérica de 1,7 mg/dl 
C) Microalbuminúria de 24h ≥ 14 mg/24h 
D) Concentração de albumina de 10 mg/dl em amostra isolada de urina 
E) Índice albumina-creatinina ≥ 30 mg/g obtido em amostra isolada de urina 

Questão 39 (Peso 3) 

Sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico, é correto afirmar que 

A) se supõe que a testosterona atue como elemento protetor da doença. 
B) é uma doença multisistêmica que encontra na pele, no sistema nervoso central e nas articulações 

seus orgãos de choque principais. 
C) as manifestações articulares podem ser classificadas em: Lúpus Eritematoso Cutâneo crônico, 

Lúpus eritematoso subagudo e Lúpus eritematoso agudo. 
D) os fatores envolvidos na gênese da doença são, exclusivamente, os seguintes: herança genética, 

envolvimento hormonal, estresse, trauma físico, infecção viral e drogas. 
E) o rim é o órgão responsável pelo início da doença em mais de 85% dos casos, e o acometimento 

cutâneo é o determinante, na grande maioria das vezes, do prognostico e da evolução da doença. 
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Questão 40 (Peso 3) 

Sobre Hidradenite Supurativa, é correto afirmar que 

A) crianças são frequentemente afetadas pela doença. 
B) se trata de uma inflamação secundária das glândulas sebáceas. 
C) é também chamada de doença de Verneuil, acne inversa e pioderma fistuloso. 
D) na fisiopatologia, nódulos inflamados e abcessos bacterianos formam trajetos sinuosos, fístulas e 

cicatrizes hipertróficas. 
E) há oclusão das glândulas sudoríparas écrinas nas zonas intertriginosas, especialmente regiões 

axilares, anogenitais e região inframamária. 
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QUESTÃO DISSERTATIVA (PESO 2) 

 
INSTRUÇÕES 

 
 A Folha de Questão Dissertativa é identificada através do seu número de inscrição. Confira-o com 

cuidado. Essa conferência é de sua inteira responsabilidade. 
 EM NENHUMA HIPÓTESE, a Folha de Questão Dissertativa SERÁ SUBSTITUÍDA. 
 Preferencialmente, não utilize letra de fôrma. Caso o faça, destaque as iniciais maiúsculas. 
 Sua produção textual, deverá ter o mínimo de 25 e o máximo de 35 linhas. Não será considerado 

o texto escrito fora desse limite. 
 Desenvolva sua dissertação no Caderno de Questões, no espaço reservado ao Rascunho e, 

depois, transcreva-a na Folha de Questão Dissertativa, usando caneta esferográfica de tinta azul-
escura ou preta. 

 

A Questão Dissertativa será avaliada com base nos seguintes critérios: 
 

Conteúdo: 8,0 Pontos 
- Abordagem técnica do tema. 
- Sequência lógica. 
- Coerência dos argumentos. 
 

Estrutura: 2,0 Pontos 
- Estrutura de parágrafos e coesão textual. 
- Adequação do vocabulário. 
- Ortografia. 
- Pontuação. 
- Concordância e regência. 
 

Será atribuída nota zero à Questão Dissertativa que 
 fugir à proposta; 
 estiver assinada; 
 não estiver articulada verbalmente; 
 estiver escrita a lápis ou de forma ilegível; 
 for apresentada em forma de verso ou tópicos. 

 

Tema da Questão Dissertativa 

Texto 4 

[...] No contexto brasileiro, o direito à saúde foi uma conquista do movimento da Reforma Sanitária, 
refletindo na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988, cujo 
artigo 196 dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. 
No entanto, direito à saúde não se restringe apenas a poder ser atendido no hospital ou em unidades 
básicas. Embora o acesso a serviços tenha relevância, como direito fundamental, o direito à saúde 
implica também na garantia ampla de qualidade de vida, em associação a outros direitos básicos, 
como educação, saneamento básico, atividades culturais e segurança. [...] 
Disponível em: <https://pensesus.fiocruz.br/direito-a-saude>. Acesso em: 27 nov. 2019. 

Após a leitura do texto 4 e considerando seus conhecimentos sobre o SUS e as políticas públicas que 
se relacionam à Estratégia de Saúde da Família (ESF), e a Política Nacional de Humanização (PNH), 
elabore um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 25 linhas e no máximo 35 linhas, 
abordando os quatro aspectos a seguir: 

 Considerando-se o direito à saúde que está assegurado na Constituição Federal de 1988 no art. 
196, bem como as necessidades básicas para uma vida de qualidade, indique a qual princípio do 
SUS esse artigo está associado; 

 Como se dá a incorporação dos princípios doutrinários do SUS da equidade e da integralidade no 
contexto da saúde pública; 

 O papel do médico na equipe multiprofissional para a atuação nas áreas de cuidado integral à 
saúde das pessoas e de comunidades; 

 Por fim, a humanização nas relações das equipes multiprofissionais é desejável. Nesse aporte 
indique como a diretriz do acolhimento deve aparecer nas relações entre equipe multiprofissional e 
comunidade. 
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