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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(c) poética, o que se explica pelas constantes construções em linguagem 
conotativa.

(d) apelativa, já que ocorrem várias marcas linguísticas que indicam a refe-
rência direta ao destinatário, no caso, o leitor.

(e) fática, pois está em evidência, principalmente no 2º parágrafo, a preocu-
pação com a informação objetiva.

QUESTÃO 04

De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa correta sobre os si-
nais de pontuação utilizados no texto.

(a) As vírgulas que isolam o termo “antes da chegada do homem branco” 
poderiam ser excluídas.

(b) As aspas foram utilizadas para destacar uma expressão em sentido co-
notativo.

(c) Poderia ser empregada uma vírgula logo após o termo destacado no pe-
ríodo “Eram nômades e viviam da caça, da pesca e da agricultura primária.”.

(d) A redação e viviam de três atividades: a caça, a pesca e a agricultura 
primária. poderia ser empregada no lugar da oração “e viviam da caça, da 
pesca e da agricultura primária.”. 

(e) O uso da vírgula que separa as orações do trecho “Eles acampavam ora 
às margens do Rio Paraíba, ora na região alta da Serra da Mantiqueira, onde 
colhiam pinhões” é opcional.

QUESTÃO 05

No contexto em que foi empregado, o vocábulo “desbravamento” refere-se 
à ação de

(a) povoar terras inabitadas.

(b) explorar terras desconhecidas.

(c) explorar a mão de obra das terras conquistadas.

(d) extrair as riquezas de um lugar recém-descoberto.

(e) investir no comércio de novos produtos.

QUESTÃO 06

Acerca das regras de acentuação gráfica e dos vocábulos do texto, pode-se 
dizer que

(a) “português” é acentuado, logo portuguêsa  e portuguêses também o são.

(b) “tímida” e “Paraíba” são acentuados pela mesma regra.

(c) a mesma regra que acentua “Paraíba” também orienta a acentuação de 
paraíbano.

(d) índiozinhos, diminutivo de “índios”, também é acentuado.

(e) “índios”, “primária” e “município” são acentuados pela mesma regra.

QUESTÃO 07

De acordo com as regras de concordância prescritas pela norma padrão e 
as questões gramaticais referentes ao período “As terras do atual município 
de Resende se tornaram conhecidas no Século XVIII, quando a febre do ouro 
e do diamante possibilitou o desbravamento dos atuais estados do Rio, São 
Paulo e Minas Gerais.”, assinale a alternativa correta.

(a) Se o autor resolvesse substituir o termo “As terras” pela construção 
Grande parte das terras, o verbo da oração deveria permanecer obrigato-
riamente no plural.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 07.

Texto 1

Resende

 Os primeiros habitantes de Resende, antes da chegada do homem 
branco, eram os índios Puris, termo que em português quer dizer “gente tí-
mida e mansa”. Eram nômades e viviam da caça, da pesca e da agricultura 
primária. Eles acampavam ora às margens do Rio Paraíba, ora na região alta 
da Serra da Mantiqueira, onde colhiam pinhões quando a caça ficava escassa.
 As terras do atual município de Resende se tornaram conhecidas 
no Século XVIII, quando a febre do ouro e do diamante possibilitou o des-
bravamento dos atuais estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais.

Disponível em:<http://www.resende.rj.gov.br/historia/>. Acesso em: 08 fev. 2016.

QUESTÃO 01

Com base na relação entre as informações do texto e as partes que o com-
põem, assinale a alternativa correta.

(a) O título faz referência direta e específica à ideia principal do texto: o 
processo de povoamento do município de Resende pelos índios.

(b) Os dois parágrafos estabelecem entre si uma relação de oposição, já que 
a expressão “gente tímida e mansa” (1º parágrafo) e o vocábulo “desbrava-
mento” (2° parágrafo) revelam traços contraditórios dos primeiros habitan-
tes de Resende.

(c) Enquanto o 1º parágrafo reporta-se a uma época anterior à chegada do 
homem branco à região que hoje é ocupada pelo município de Resende, o 
2º parágrafo faz referência à descoberta do ouro e do diamante pelos índios 
Puris.

(d) O 2º período do 1º parágrafo relaciona-se principalmente com a expres-
são “homem branco”, que foi empregada no período anterior.

(e) O último período do 1º parágrafo apresenta informações que justificam 
a declaração feita no período anterior.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que reproduz uma informação coerente com a men-
sagem do texto.

(a) O homem branco chegou antes dos primeiros habitantes de Resende, 
que eram os índios Puris.

(b) O termo “índios Puris” significa em português “gente tímida e mansa”.

(c) Os índios puris, primeiros habitantes de Resende, acampavam ora às 
margens do Rio Paraíba, ora na região alta da Serra da Mantiqueira, onde 
colhiam pinhões quando a caça ficava escassa.

(d) Como não eram habitadas, as terras do atual município de Resende se 
tornaram conhecidas no apenas Século XVIII.

(e) A descoberta de ouro e de diamante em Resende provocou o desbrava-
mento dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

QUESTÃO 03

Considerando que em todo processo de comunicação a linguagem é empre-
gada de acordo com a intenção do emissor, pode-se afirmar que, no texto, 
prevalece a função referencial. Entretanto, o autor também faz explicita-
mente uso da função

(a) metalinguística ao  explicar o sentido do termo “Puris” no 1º parágrafo.

(b) emotiva ou expressiva, pois faz uma análise subjetiva da história de Re-
sende.
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(a) descrição, pois registra elementos que caracterizam o fato abordado.

(b) narração, pois apresenta uma sequência de acontecimentos que se rela-
cionam com o fato principal.

(c) dissertação, pois manifesta a sua opinião sobre o fato abordado.

(d) dissertação, embora não manifeste explicitamente a sua opinião sobre 
o fato em pauta.

(e) narração, pois pretende apenas informar o leitor sobre como ocorreu 
o fato abordado.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que reproduz integralmente a relação de sentido en-
tre as orações do trecho “Dando continuidade às ações previstas no calen-
dário do Comitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agên-
cia do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje 
(segunda-feira, 18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados 
como pontos estratégicos” (1º parágrafo).

(a) Apesar de dar continuidade às ações previstas no calendário do Co-
mitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos. 

(b) Como dava continuidade às ações previstas no calendário do Comitê 
de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio Am-
biente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos.

(c) Assim como dava continuidade às ações previstas no calendário do Co-
mitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos.

(d) A fim de dar continuidade às ações previstas no calendário do Co-
mitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos.

(e) Dando, no entanto, continuidade às ações previstas no calendário do 
Comitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos.

QUESTÃO 11

Acerca dos elementos que constituem a coesão textual, considere o período 
“Hoje, três destes locais foram visitados. Em um deles (cooperativa de reci-
clagem), as equipes encontraram possíveis larvas do mosquito transmissor, 
que foram coletadas e levadas ao CCZ para análise.” (1º parágrafo) e assina-
le a alternativa correta.

(a) A expressão “destes locais” foi utilizada para retomar o termo “lugares 
classificados como pontos estratégicos”, que se encontra no período anterior.

(b) O pronome “deles” recupera o termo “visitados”.

(c) O pronome “que” retoma o termo “as equipes”.

(d) A conjunção “e” relaciona dois termos opostos.

(b) No lugar da 1ª oração, o autor poderia ter empregado a redação 
Tornou-se conhecido, no Século XVIII, as terras do atual município de 
Resende.

(c) Caso julgasse necessário, o autor poderia incluir o vocábulo bastantes 
diante do adjetivo “conhecidas”.

(d) Seria inviável o emprego do verbo “possibilitou” na 3ª pessoa do plural.

(e) No lugar da redação “dos atuais estados”, o autor poderia ter optado 
pela construção do atual estado.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 08 a 15.

Texto 2

Prefeitura inicia ação especial de fiscalização no combate à dengue
 
 Dando continuidade às ações previstas no calendário do Co-
mitê de Combate à Dengue, uma equipe composta pela Agência do Meio 
Ambiente do Município de Resende (AMAR), pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) e pela Fiscalização de Posturas iniciou, hoje (segunda-feira, 
18/01/16), uma série de vistorias em lugares classificados como pontos 
estratégicos, por, em decorrência de suas atividades, conterem grande va-
riedade de objetos favoráveis ao acúmulo de água e, consequentemente, se 
tornarem criadouros do mosquito transmissor da dengue. Hoje, três destes 
locais foram visitados. Em um deles (cooperativa de reciclagem), as equipes 
encontraram possíveis larvas do mosquito transmissor, que foram coleta-
das e levadas ao CCZ para análise.
 Durante a ação, a Fiscalização de Posturas constatou que um 
dos recintos estava com a documentação irregular, e as providências ne-
cessárias foram tomadas pela Prefeitura, através de notificação, no sentido 
de normalizar a situação para pleno funcionamento.  Os trabalhos devem 
continuar na próxima quarta-feira (dia 20) e pretendem, em sua totalidade, 
passar por mais de 20 estabelecimentos como ferros velhos, cooperativas 
de reciclagem, borracharias e oficinas mecânicas, fiscalizando-os e orien-
tando funcionários e proprietários.
 “A ação correu conforme o esperado. Manter esses locais com a 
vistoria e a documentação em dia é essencial no combate ao mosquito, já 
que a possibilidade de se encontrar criadouros é sempre grande. Fizemos 
ainda um trabalho de conscientização para garantir que todos estejam cien-
tes dos riscos que correm, caso permitam o acúmulo de água parada nestes 
ambientes”, explicou Rafael Rezende de Carvalho, superintendente de Vigi-
lância em Saúde. 

Disponível em: <http://www.resende.rj.gov.br/saude/noticia/prefeitura-inicia-acao-especial-de-fiscalizacao-

-no-combate-a-dengue#sthash.8Cl6s3kq.dpuf>. Acesso em: 10 fev. 2016.

QUESTÃO 08

A partir da leitura compreensiva do texto, pode-se afirmar que

(a) o 1º parágrafo reúne informações que esclarecem totalmente a mensa-
gem expressa pelo título.

(b) os objetivos da ação não foram alcançados, pois em apenas um dos 
locais visitados apresentou possíveis larvas do mosquito transmissor da 
dengue.

(c) qualquer lugar que contenha um objeto favorável ao acúmulo de água 
deve ser considerado, conforme a equipe de combate à dengue, um ponto 
estratégico.

(d) somente a partir do 2º parágrafo, são apresentados os resultados da 
ação especial de combate à dengue.

(e) ferros velhos, cooperativas de reciclagem, borracharias e oficinas mecâ-
nicas não são considerados pontos estratégicos para a equipe responsável 
pelas vistorias.

QUESTÃO 09

No último parágrafo, ao se referir ao trabalho realizado pela equipe de com-
bate à dengue, o superintendente de Vigilância de Saúde, faz uso, predomi-
nantemente, da
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(e) No fragmento “ao CCZ para análise”, as preposições destacadas foram 
utilizadas para indicarem o lugar de destino das larvas encontradas.

QUESTÃO 12

Do ponto de vista sintático, a oração destacada no trecho “Durante a ação, a 
Fiscalização de Posturas constatou que um dos recintos estava com a docu-
mentação irregular” desempenha a função de

(a) sujeito, pois representa o ser que realiza a ação expressa pelo verbo 
“constatou”.

(b) objeto direto, pois funciona como complemento do verbo “constatou”.

(c) complemento nominal, pois completa o sentido do termo “Fiscalização 
de Posturas”.

(d) aposto, pois explica o sentido do verbo “constatou”.

(e) predicativo, pois expressa um estado ou atributo do sujeito.

QUESTÃO 13

Sem comprometer o sentido original, o autor poderia substituir o trecho 
“Manter esses locais com a vistoria e a documentação em dia é essencial no 
combate ao mosquito” pela redação

(a) É essencial no combate ao mosquito que a vistoria e a documentação 
diárias desses locais sejam mantidas.

(b) A manutenção desses locais com a vistoria e a documentação diárias é 
essencial no combate ao mosquito.

(c) É essencial o combate ao mosquito para que sejam mantidas diariamen-
te a vistoria e a documentação desses locais.

(d) Diariamente, é essencial manter a vistoria e a documentação desses lo-
cais com o combate ao mosquito.

(e) É essencial a manutenção desses locais com a vistoria e a documentação 
em dia.

QUESTÃO 14

Conforme as regras de ortografia vigentes, o verbo destacado no fragmen-
to “explicou Rafael Rezende de Carvalho, superintendente de Vigilância em 
Saúde.” poderia ser substituído por

(a) eluscidou.

(b) descorreu.

(c) explanou.

(d) sinalisou.

(e) resaltou.

QUESTÃO 15

Analisando a função sintática e a informação expressa pelo termo desta-
cado no trecho “explicou Rafael Rezende de Carvalho, superintendente de 
Vigilância em Saúde.”, está correto dizer que ele desempenha o papel de 

(a) vocativo e serve de recurso para despertar a atenção do leitor para o 
assunto abordado.

(b) predicado nominal e foi utilizado para descrever uma característica do 
entrevistado.

(c) sujeito e funciona como procedimento para dar maior ênfase ao conteú-
do da fala entre aspas.

(d) aposto e foi utilizado para garantir maior credibilidade ao texto.

(e) vocativo e foi utilizado para fazer uma referência direta ao leitor.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 16 a 20.

Texto 3

 
Disponível em:  <https://www.facebook.com/prefeituraderesende/photos/a.240962869259660.57739.240887

129267234/1039805196042086/?type=3&theater>. Acesso em: 10 fev. 2016.

QUESTÃO 16

O propósito principal do texto é

(a) informar sobre a existência de casos de homofobia.

(b) esclarecer a população sobre os tipos de violência contra os homosse-
xuais.

(c) persuadir a população a contribuir com o combate à homofobia.

(d) impor à população a aceitação da homossexualidade.

(e) convencer as pessoas homofóbicas de que elas são obrigadas a aceitar 
os homossexuais.

QUESTÃO 17

Se o emissor resolvesse substituir a redação “Aceitar é um direito. Respeitar 
é um dever.” pela construção Respeitar é um direito. Aceitar é um dever., 

(a) o sentido e a estratégia argumentativa do texto seriam preservados.

(b) o sentido do texto seria preservado, mas a estratégia argumentativa so-
freria prejuízo.

(c) o sentido do texto sofreria alteração, mas  a estratégia argumentativa 
seria preservada.

(d) o sentido e a estratégia argumentativa do texto sofreriam alterações.

(e) o sentido e a estratégias sofreriam alterações que não comprometeriam 
o propósito principal do texto.

QUESTÃO 18

De acordo com as regras prescritas pela norma padrão sobre o uso do sinal 
indicativo de crase, o período “Diga não à violência contra homossexuais” 
poderia ser substituído por

(a) Diga não à toda forma de violência contra homossexuais.

(b) Diga não às práticas de violência contra homossexuais.

(c) Diga não à qualquer ato de violência contra homossexuais.

(d) Diga não à essa violência contra homossexuais.

(e) Diga não à atos de violência contra homossexuais.

QUESTÃO 19

Apenas uma das alternativas a seguir apresenta um vocábulo com o sentido 
equivalente ao da expressão “Diga não”. Assinale-a.

(a) Ignore.

(b) Entenda.

Diga não à violência contra homossexuais.
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(c) Identifique.

(d) Denuncie.

(e) Rejeite.

QUESTÃO 20

Acerca das questões sintáticas dos períodos “Denuncie. Disque 100”, assi-
nale a alternativa correta.

(a) Nas duas orações, o sujeito enquadra-se na mesma classificação.

(b) Somente em uma das orações, o sujeito está indeterminado.

(c) Apenas a 1ª oração apresenta predicado verbal.

(d) O termo “100” funciona como adjunto adverbial.

(e) O termo “100” funciona como complemento verbal nas duas orações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

A lei 8.080/90 está inserida na lei orgânica de saúde. Dispõe sobre as con-
dições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Sobre essa lei marque a alternativa correta:

(a) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade.

(b) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em caráter próprio.

(c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, prote-
ção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assisten-
ciais e das atividades preventivas é um dos princípios do SUS.

(d) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em con-
junto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

(e) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições 
prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

QUESTÃO 22

A respeito do Código de Ética Médica marque a alternativa incorreta:

(a) É permitido revelar sigilo profissional relacionado à paciente menor de 
idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor 
tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa 
acarretar dano ao paciente.

(b) É vedado participar direta ou indiretamente da comercialização de ór-
gãos ou  de tecidos humanos.

(c) É vedado desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, deter-
minados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de audi-
toria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo 
comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.

(d) É direito do profissional médico suspender suas atividades, indivi-
dualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para 
a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profis-
sional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao 
Conselho Regional de Medicina.

(e) É vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, 
sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional 
de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de recei-
tuários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

QUESTÃO 21

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pú-
blica no Brasil e no mundo. Sua prevalência no Brasil varia entre 22% e 
44% para adultos (32% em média), chegando a mais de 50% para indiví-
duos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos. Diante 
dessas informações, marque a alternativa incorreta:

(a) Cabe salientar o cuidado de se fazer o diagnóstico correto da HAS, uma 
vez que se trata de uma condição crônica que acompanhará o indivíduo 
por toda a vida. Deve-se evitar verificar a PA em situações de estresse físico 
(dor) e emocional (luto, ansiedade), pois um valor elevado, muitas vezes, é 
consequência dessas condições.

(b) A hipertensão estágio 3 para adultos maiores de 18 anos é classificada 
com pressão arterial sistólica ente 160 - 179 e pressão arterial diastólica 
entre 100 – 109.

(c) Redução do peso, alimentação saudável, atividade física e moderação do 
consumo de álcool são modificações de estilo de vida para o manejo de HAS. 

(d) A palpação dos rins e a ausculta de sopros em área renal objetivam 
detectar hipertensão secundária a rins policísticos e obstrução de artérias 
renais.

(e) O exame de fundo do olho serve para identificar estreitamento arte-
riolar, cruzamentos arteriovenosos patológicos, hemorragias, exsudatos e 
papiledema. Os achados de fundo de olho, como exsudatos e hemorragias 
retinianas e papiledema, indicam maior risco cardiovascular e hipertensão 
acelerada, respectivamente, condições que influenciam diretamente na es-
tratificação do risco e na terapêutica.

QUESTÃO 24

O controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) no Brasil 
situa-se em permanente transformação, o que requer protagonismo de 
todos os trabalhadores da saúde e compreensão da responsabilidade das 
diferentes instâncias do SUS, em cada Unidade da Federação. Marque a 
alternativa incorreta sobre esse tema:

(a) As amostras para os exames laboratoriais indicados devem ser colhidas 
no momento da primeira consulta; caso os resultados não estejam dispo-
níveis imediatamente, a conduta terapêutica deve ser postergada até a en-
trega destes. A consulta clínica se completa com a prescrição e orientação 
para tratamento, além do estabelecimento de estratégia para seguimento 
e atenção às parcerias sexuais e o acesso aos insumos de prevenção, como 
parte da rotina de atendimento.

(b) É necessário estabelecer uma relação de confiança entre o profissio-
nal de saúde e a pessoa com IST para garantir a qualidade do atendimento 
e a adesão ao tratamento. Para tanto, é necessário promover informação/
educação em saúde e assegurar um ambiente de privacidade, tempo e dis-
ponibilidade do profissional para o diálogo, garantindo a confidencialidade 
das informações.

(c) O atendimento imediato de uma IST não é apenas uma ação curativa, 
mas também visa à interrupção da cadeia de transmissão e à prevenção de 
outras IST e complicações decorrentes das infecções.

(d) Durante o exame físico procede-se, quando indicado, à coleta de mate-
rial biológico para exame laboratorial. Sempre que disponíveis, devem ser 
realizados exames para triagem de gonorreia, clamídia, sífilis, HIV e hepa-
tites B e C, precedidos de uma abordagem profissional adequada. A notifi-
cação compulsória dessas infecções deve fazer parte da atenção às pessoas 
com IST.

(e) O diagnóstico deve ser precoce e o tratamento imediato, com o menor 
tempo de espera possível, podendo este ser aproveitado para a realização 
de ações de informação/educação em saúde individual e coletiva. Estudos 
de análise de fluxo de pacientes apontaram que a maior parte do tempo 
em que pessoas permanecem nos serviços de saúde não representa uma 
interação produtiva.
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QUESTÃO 25

A notificação compulsória consiste na comunicação às Secretarias Esta-
duais (SES) e Municipais de Saúde (SMS) em, no máximo, 24 (vinte e qua-
tro) horas a partir da ocorrência ou suspeita inicial de: Casos individuais, 
agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, óbitos de mulhe-
res em idade fértil (10 a 49 anos) e óbitos fetais ou infantis (menores de 1 
ano), por qualquer causa. As doenças de notificação compulsória no âmbito 
nacional são, exceto:

(a) AIDS, Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotó-
xicos, gases tóxicos e metais pesados) e leptospirose.

(b) Hantavirose, hanseníase e febre amarela.

(c) Coqueluche, tuberculose e varicela (caso grave internado ou óbito).

(d) Raiva humana, febre tifóide e esquistossomose. 

(e) Febre Chikungunya, doença de chagas crônica e dengue.

QUESTÃO 26

A situação epidemiológica da dengue no País permanece sendo caracteri-
zada pelo número crescente de casos graves e óbitos nos últimos dez anos, 
além dos novos desafios impostos pela circulação dos vírus da febre de chi-
kungunya e zika, cujos sintomas são parecidos com os da dengue. A respeito 
da dengue marque a alternativa correta: 

(a) A primeira manifestação é a febre que tem duração de dois a nove dias, 
geralmente alta (39ºC a 40ºC), de início abrupto, associada à cefaleia, à adi-
namia, às mialgias, às artralgias e a dor retro orbitária.

(b) Os sinais de alarme podem surgir na fase febril da dengue, tais como: hi-
potensão postural, vômito persistentes, dor abdominal intensa e contínua, 
hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal.

(c) O extravasamento plasmático pode ser percebido pela diminuição do 
hematócrito, quanto maior sua elevação maior será a gravidade, pela redu-
ção dos níveis de albumina e por exames de imagem.

(d) O choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através 
do extravasamento, o que geralmente ocorre entre os dias quatro ou cinco 
(com intervalo entre três a sete dias) de doença, geralmente precedido por 
sinais de alarme. 

(e) As miocardites por dengue são expressas principalmente por alterações 
do ritmo cardíaco (taquicardias e bradicardias), inversão da onda T e do 
segmento ST com disfunções ventriculares (diminuição da fração da ejeção 
do ventrículo esquerdo), podendo ter diminuição das enzimas cardíacas.

QUESTÃO 27

A leptospirose é uma doença endêmica. No Brasil, a maior parte dos casos 
ainda ocorre entre pessoas que habitam ou trabalham em locais com in-
fraestrutura sanitária inadequada e exposta à urina de roedores. A respeito 
dessa doença marque a alternativa incorreta:

(a) A fase precoce é caracterizada pela instalação abrupta de febre, comu-
mente acompanhada de cefaleia e mialgia, anorexia, náuseas e vômitos. 
Podem ocorrer diarreia, artralgia, hiperemia ou hemorragia conjuntival, 
fotofobia, dor ocular e tosse.

(b) A penetração do microrganismo ocorre através da pele com presença 
de lesões, da pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada 
ou através de mucosas.

(c) A insuficiência renal aguda é uma importante complicação da fase tar-
dia caracterizada geralmente por ser não oligúrica e hipocalêmica, devido à 
inibição de reabsorção de sódio nos túbulos renais proximais, aumento no 
aporte distal de sódio e consequente perda de potássio.

(d) Os métodos sorológicos para diagnóstico menos utilizado no Brasil são 
o teste ELISA-IgM e a microaglutinação (MAT).

(e) A prevenção pode ser realizada por medidas de antirratização, que con-
siste na modificação das características ambientais que favorecem a pene-
tração, a instalação e a livre proliferação de roedores, por meio da elimina-
ção dos fatores que propiciem o acesso desses animais a alimento, água e 
abrigo e desratização.    

QUESTÃO 28

Chikungunya (vírus CHIKV) é uma doença febril cuja característica clínica 
mais importante e debilitante é a artralgia. Sobre esse assunto marque a 
alternativa incorreta:

(a) Os sinais e os sintomas são clinicamente parecidos com os da dengue - fe-
bre de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia, náusea, fadiga e 
exantema. Com elevada taxa de morbidade associada à artralgia persistente.

(b) A doença pode evoluir em três fases: aguda, subaguda e crônica.

(c) A infecção pelo CHIKV, no período gestacional está relacionada a efeitos 
teratogênicos. Mães que adquirem chikungunya no período intraparto po-
dem transmitir o vírus a recém-nascidos por via transplancetária.

(d) A velocidade de hemossedimentação e a Proteína C-Reativa encon-
tram-se geralmente elevadas, podendo permanecer por algumas sema-
nas. Outras alterações podem ser detectadas como elevação discreta das 
enzimas hepáticas, da creatinina e da creatinofosfoquinase (CPK).

(e) Acometimento neurológico; sinais de choque: extremidades frias, cia-
nose, tontura, hipotensão, enchimento capilar lento ou instabilidade hemo-
dinâmica; dispneia; dor torácica e vômitos persistentes são sinais de gravi-
dade e critérios de internação.

QUESTÃO 29

O tecido nervoso possui uma capacidade inerente de gerar, em condições 
patológicas, uma atividade elétrica anormal, que quando ocorre de forma 
sustentada pode manifestar-se clinicamente como uma crise epilética. 
Diante das informações apresentadas, marque a alternativa incorreta.

(a) Todo paciente que estiver no pronto socorro com possível ou definida 
crise epilética deve imediatamente ser submetido à glicemia capilar.

(b) Nas crises agudas sintomáticas devem ser administrados benzodiaze-
pínicos se a crise já estiver cessada e o paciente estiver no período pós-ictal. 
Esses agentes devem ser reservados para casos em que se caracterize esta-
do de mal epilético, em crises com duração superior a cinco minutos. 

(c) A epilepsia é uma doença neurológica que se caracteriza pela ocorrência 
de crises espontâneas recorrentes.

(d) Crise isolada pode ser classificada como uma ou mais crises recorrentes 
no período de 24 horas. 

(e) Crise tônico-clônica decorre de atividade elétrica paroxística cortical 
que pode ser causada por disfunção metabólica, intoxicação aguda ou abs-
tinência de drogas depressoras do sistema nervoso central. 

QUESTÃO 30

As reações cutâneas estão entre os tipos mais frequentes de manifestações 
adversas relacionadas a drogas. São consideradas graves quando podem re-
sultar em lesão cutânea extensa ou envolver múltiplos órgãos. Sobre esse 
tema marque a alternativa incorreta:

(a) Exantemas ocorrem normalmente entre 4 a 14 dias da introdução da 
droga ou 1 a 2 dias após a sua suspensão, podendo ocorrer prurido e febre 
baixa.

(b) Urticária aguda envolve lesões cutâneas de curta duração, podendo en-
volver grandes áreas, incluindo derme profunda e tecido subcutâneo.

(c) Pustulose exantemática aguda trata-se de um eritema vivo, edematoso, 
que se torna recoberto de pústula. O início é tardio e acomete preferencial-
mente tronco, pregas axilares e inguinais.
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(d)  A síndrome de Stevens-Johnson pode iniciar-se com febre, toxicidade 
sistêmica, erupção cutânea generalizada que evoluem para separação de 
largas faixas da epiderme, as lesões são tipicamente dolorosas.

(e) Na suspeita de reações medicamentosas de caráter sistêmico devem ser 
solicitados exames laboratoriais que permitam avaliar a extensão do pro-
cesso cutâneo para outros sistemas. 

QUESTÃO 31

A lei orgânica de saúde aborda a vigilância epidemiológica. Marque a alter-
nativa correta sobre esse assunto: 

(a) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz 
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens 
e da prestação de serviços de interesse da saúde.

(b) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mu-
dança 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.

(c) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de atividades 
que se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores subme-
tidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

(d) Entende-se por vigilância epidemiológica um direito fundamental do 
ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício.

(e) Entende-se por vigilância epidemiológica o conjunto de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público que constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 32

A coqueluche é doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição uni-
versal, que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia 
e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Diante do ex-
posto, marque a alternativa incorreta:

(a) A doença evolui em três fases sucessivas: fase catarral, paroxística e de 
convalescença.

(b) O diagnóstico específico é realizado mediante o isolamento da B. per-
tussis por meio de cultura de material colhido de nasofaringe, com técnica 
adequada. 

(c) A coqueluche é uma doença de notificação compulsória somente nos 
casos graves. 

(d) Caso confirmado por critério clínico é considerado todo caso suspeito 
com alteração no leucograma caracterizada por leucocitose (acima de 20 
mil leucócitos/mm3) e  linfocitose absoluta (acima de 10 mil linfócitos/
mm3), desde que não exista outro diagnóstico confirmatório.

(e) Uma das medidas de controle é a vacinação dos suscetíveis, na rotina da 
rede básica de saúde.

QUESTÃO 33

Sobre a Hanseníase marque a alternativa correta:

(a) Possui alta letalidade e alta mortalidade.

(b) Pode ocorrer complicações hansênicas tipo 1, surgindo novas lesões 
dermatológicas (manchas ou placas), infiltração, alterações de cor e edema 
nas lesões antigas, com ou sem espessamento e dor de nervos periféricos. 

(c) É causada por um fungo de alta resistência.

(d) Caso os estados reacionais aparecerem durante o tratamento da hanse-
níase deve ser interrompido.

(e) Rifampicina, dapsona e penicilina cristalina são medicamentos utiliza-
dos para o tratamento de hanseníase. 

QUESTÃO 34

Para obter uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade em adul-
tos, o profissional da saúde deve:

(a) Aplicar ventilações excessivas para garantir o suporte respiratório.

(b) Apoiar-se sobre o tórax entre compressões.

(c) Interromper as compressões por mais de 10 segundos.

(d) Realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120/min.

(e) Realizar ventilações de resgate antes das compressões.

QUESTÃO 35

Sobre o direito à saúde na Constituição Federal, marque a alternativa in-
correta:

(a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante po-
líticas 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 
sua promoção, proteção e recuperação.

(b) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao po-
der público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscaliza-
ção e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

(c) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade 
são diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde).

(d) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de di-
reito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.

(e) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subven-
ções às instituições privadas com fins lucrativos.

QUESTÃO 36

Sobre a sífilis, marque a alternativa correta:

(a) É uma doença que não tem cura, apenas tratamento.

(b) Na sífilis secundária há o aparecimento de lesões chamadas de cancro 
duro.

(c) Na sífilis terciária as roséolas são as lesões predominantes nessa fase.

(d) Na gestante a transmissão para o feto pode ocorrer em qualquer fase 
da gestação.

(e) VDRL positivo e FTA-ABS negativo indicam sífilis. 

QUESTÃO 37

Sobre a Diabetes Mellitus, marque a alternativa correta:

(a) Todo paciente diabético é insulinodependente.

(b) A diabetes tipo 1 requer insulinoterapia somente nas crises agudas de 
hiperglicemia.

(c) Há destruição total das células beta no pâncreas na diabetes tipo 2.
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(d)  Poliúria, polifagia, polidipsia e astenia são sinais/sintomas da diabetes 
mellitus.

(e) A cetoacidose é uma complicação aguda, típica do paciente diabético 
do tipo 2. 

QUESTÃO 38

Sobre temas psiquiátricos, marque a alternativa incorreta:

(a) A internação precisa ser considerada como primeiro recurso, e quando 
necessária como instrumento do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e não 
como resposta a uma situação específica. 

(b) Delírios são crenças, verossímeis ou não, que apesar de se basearem em 
evidências ambíguas, ou até mesmo bizarras, são mantidas pela pessoa com 
uma convicção que não é compartilhada pelos seus próximos.

(c) As alucinações, que por vezes estão na raiz dos delírios, são alterações 
da sensopercepção do real, vividas como reais pela pessoa. As alucinações 
mais frequentes são auditivas.

(d) Os delírios e alucinações podem surgir em um contexto de fortes sinto-
mas depressivos. Ou ainda do que chamamos de sintomas maníacos.

(e) O tratamento na saúde mental visa aumentar a capacidade das pessoas 
que sofrem com transtornos mentais graves e persistentes de exercitarem 
sua cidadania.

QUESTÃO 39

Sobre drenagem de abscesso, marque a alternativa correta:

(a) Abscesso constitui-se de coleção de pus apenas na derme.

(b) Carbúnculo consiste na infecção de um folículo piloso, com material pu-
rulento se estendendo até as camadas mais profundas de derme e do tecido 
subcutâneo. 

(c) Furúnculo nada mais é do que a coalescência dos folículos severamente 
inflamados, resultando numa massa inflamatória com drenagem de secre-
ção purulenta pelos vários orifícios. 

(d) A drenagem na região perianal não se faz com urgência, não se espera 
apresentar sinal de flutuação, pois o risco de promover fasceíte necrotizan-
te (síndrome de Fournier) é baixo.

(e) Pode ocorrer recidiva do abscesso se o tamanho da incisão não for gran-
de o suficiente para drenagem adequada. 

QUESTÃO 40

Sobre doenças diarreicas agudas, marque a alternativa incorreta:

(a) Dependendo do agente, as manifestações podem ser decorrentes de 
mecanismo secretório provocado por toxinas ou pela colonização e multi-
plicação do agente na parede intestinal, levando à lesão epitelial e, até mes-
mo, à bacteremia ou septicemia.

(b) A terapêutica indicada é a hidratação oral, através do sal de reidratação 
oral (SRO), que simplificou o tratamento e vem contribuindo significativa-
mente para a diminuição da mortalidade por diarreias.

(c) Síndrome causada por vários agentes etiológicos (bactérias, vírus e pa-
rasitas), cuja manifestação predominante é o aumento do número de eva-
cuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência.

(d) O médico responsável deve realizar a notificação compulsória.

(e) Considerando a importância das causas alimentares nas diarreias das 
crianças pequenas, é fundamental o incentivo à prorrogação do tempo de 
aleitamento materno, comprovadamente uma prática que confere elevada 
proteção a esse grupo populacional.


