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Leia atentamente o texto abaixo e responda às 

questões. 

TEXTO I  

Idosos são mais propensos a espalhar notícias falsas 

 

Um estudo apontou que pessoas com mais de 

65 anos são mais propensas a divulgar na internet 

notícias falsas, também chamadas de "fake news".  

O artigo - assinado por Andrew Guess, da 

Universidade Princeton, e Jonathan Nagler e Joshua 

Tucker, da Universidade de Nova York (NYU), 

ambas nos EUA - foi publicado pela revista científica 

Science Advances na última quarta-feira (9). Nele, os 

autores analisaram as publicações de um grupo de 

usuários do Facebook durante a campanha 

presidencial americana, em 2016. 

A pesquisa concluiu que, de forma geral, o 

"compartilhamento de artigos de sites de notícias 

falsas foi uma atividade rara". "A ampla maioria dos 

usuários do Facebook no nosso banco de dados 

(91,5%) não divulgou nenhum artigo de portais de 

notícias falsas em 2016", dizem os autores. 

Mas o estudo identificou que os usuários na 

faixa etária mais velha, acima dos 65 anos, 

compartilharam sete vezes mais artigos de portais de 

notícias falsas do que o grupo etário mais jovem (18 

a 29 anos). 

Dentre os que divulgaram notícias falsas, 

havia mais eleitores do Partido Republicano (38 

usuários) - grupo político do presidente Donald 

Trump - do que do Partido Democrata (17). Ao todo 

18,1% dos eleitores republicanos analisados pelo 

estudo divulgaram notícias falsas, ante 3,5% dos 

eleitores democratas. 

Para definir quais sites eram difusores de 

"fake news", os autores se basearam em listas de 

acadêmicos e jornalistas, entre os quais uma 

elaborada pelo jornalista Craig Silverman, do portal 

BuzzFeed. 

 

 

 

 

 

Influência de "fake news" em eleições 

A eleição de Trump - assim como a de Jair 

Bolsonaro (PSL) no Brasil - foi marcada por 

discussões sobre a possível influência das chamadas 

"fake news" - conteúdos falsos divulgados como se 

fossem notícias verdadeiras, muitas vezes para gerar 

receitas publicitárias.  

Alguns analistas afirmaram que esses 

conteúdos tiveram um impacto que pode ter afetado o 

resultado eleitoral nos EUA em 2016. Os autores do 

artigo dizem, porém, que estudos indicam que esses 

argumentos "são exagerados". 

A pesquisa afirma ainda que as pessoas que 

compartilhavam mais notícias eram em geral menos 

propensas a divulgar conteúdos falsos. "Esses dados 

são consistentes com a hipótese de que pessoas que 

compartilham muitos links têm mais familiaridade 

com o que elas estão vendo e são mais aptas a 

distinguir notícias falsas de notícias reais", diz o 

estudo. 

Os autores apontam, porém, que não foi 

possível descobrir se os participantes sabiam que 

estavam divulgando notícias falsas. 

Os pesquisadores dizem também que os 

achados indicam que questões demográficas devem 

ser mais enfocadas em pesquisas sobre o 

comportamento político, conforme a população 

americana envelhece e a tecnologia muda com grande 

velocidade. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

46849533?ocid=socialflow_facebook. Acesso em: 12 

jan. 2019. 

 

Questão 01 

Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa 

FALSA?  

 

a) O verbo ser, no trecho “Esses dados são 

consistentes com a hipótese” (l. 29), está flexionado 

de forma correta.  

b) O verbo saber, no trecho “não foi possível 

descobrir se os participantes sabiam que estavam 
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divulgando notícias falsas” (l. 34), está no modo 

subjuntivo. 

c) O verbo dizer, no trecho “os pesquisadores dizem 

também que os achados indicam” (l. 35), está no 

presente do indicativo. 

d) O verbo ser, no trecho “conteúdos falsos 

divulgados como se fossem notícias verdadeiras” (l. 

24), está no pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 

Questão 02 

De acordo com o conteúdo desse texto, não se pode 

asseverar que: 

a) Para definir quais sites eram difusores de "fake 

news", os autores se basearam em listas de 

acadêmicos e jornalistas. 

b) A pesquisa concluiu que, de forma geral, o 

"compartilhamento de artigos de sites de notícias 

falsas foi uma atividade rara. 

c) Entre as notícias falsas, havia mais eleitores do 

Partido Democrata. 

d) Os autores apontam, porém, que não foi possível 

descobrir se os participantes sabiam que estavam 

divulgando notícias falsas. 

 

Questão 03 

Alguns trechos do texto foram reescritos e a 

pontuação, alterada. Tome por base as regras de 

pontuação e assinale a alternativa em que se encontra 

inadequação.  

 

a) Os autores do artigo dizem, porém, que estudos 

indicam que esses argumentos "são exagerados". 

b) A eleição de Trump - assim como a de Jair 

Bolsonaro (PSL) no Brasil - foi marcada por 

discussões sobre a possível influência das chamadas 

"fake news". 

c) Os pesquisadores, dizem também que os achados 

indicam que questões demográficas devem ser mais 

enfocadas em pesquisas sobre o comportamento 

político. 

d) Para definir quais sites eram difusores de "fake 

news", os autores se basearam em listas de 

acadêmicos e jornalistas. 

 

Questão 04 

Quanto à sintaxe de regência, qual é a afirmação 

INCORRETA?  

 

a) No primeiro parágrafo, há um verbo transitivo 

indireto. 

b) No segundo parágrafo, há um verbo transitivo 

direto. 

c) No terceiro parágrafo, há predominância de verbos 

transitivos diretos. 

d) No quarto parágrafo, há um verbo transitivo direto. 

 

 

Questão 05 

Um exemplo de oração com uma conjunção 

subordinativa concessiva é: 

 

a) CASO me solicitem, escreverei um novo livro. 

b) Nada o entristecia tanto QUANTO o sofrimento de 

seu povo. 

c) Márcia tomou uma decisão CONSOANTE 

determinada sua consciência. 

d) CONQUANTO estivesse com dores, esperou 

pacientemente. 

 

Questão 06 

Segundo Cunha e Cintra (2008), quanto à predicação, 

os verbos nocionais se dividem em: 

a) Intransitivos e transitivos. 

b) Apenas intransitivos. 

c) Transitivo direto e indireto. 

d) Transitivo direto, indireto, direto-indireto. 

 

TEXTO II 

 

- Letra A! Aonde você vai? 

- À praia! Vou ver a crase. 

- Este é o caminho do campo. 

- Ao campo eu não vou! A crase me quer à meia-noite, 

em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da 

lua. 

- Às vezes as crases são muito exigentes! 

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_cr

ase_pq1.jpg Acesso em 12 jan. 2019. 

https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_crase_pq1.jpg
https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato83_crase_pq1.jpg
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Questão 07 

Na tirinha acima, a função de linguagem 

predominantemente é a: 

 

a) Fática.  b) Metalinguística. 

c) Emotiva.   d) Expressiva. 

 

Questão 08 

De acordo com as regras do uso do acento grave 

indicador de crase e tendo em consideração o 

contexto da tirinha, é CORRETO afirmar que: 

 

a) No quadrinho 4, há o uso da crase correto, pois é 

um exemplo de locução adverbial formado por 

substantivo feminino. 

b) No quadrinho 2, não é adequado o uso da 

preposição “a” na expressão “ao campo”. 

c) No quadrinho 3, não deveria haver crase na 

expressão “a parmegiana”, pois é uma palavra de 

origem italiana. 

d) No quadrinho 1, a crase encontra-se inadequada, 

pois o verbo “ir” não rege a preposição “a”. 

 

 

Questão 09 

Em conformidade com a norma-padrão, a lacuna da 

tira deve ser preenchida, CORRETAMENTE, com: 

 

- Ah! Estou vendo que o seu rádio também tem o 

selinho “MADE IN JAPAN”!  

- _________ ‘também’?  

- Olha aqui, está vendo? “MADE IN JAPAN”. Minha 

lanterna também é ‘MANDE IN JAPAN’. 

- O isqueiro do meu pai também, a máquina 

fotográfica, os óculos, meus brinquedos a pilha... 

Tudo tem o selinho “MADE IN JAPAN”! 

-? 

-É diferente! QUE SUSTO! 
http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-

mafaldiano-para-todos-nos.html. Acesso em 12 jan. 2019. 

 

a) Por que.   b) Por quê. 

c) Porque.   d) Porquê. 

 

Questão  10 

Ocorre o infinitivo pessoal flexionado, corretamente, 

em: 

a) Importa a todos colaborarem pela causa do bem. 

b) Estão dispostos a tentarem a vida em outro país. 

c) Eu alugaria uma casa para eles morarem sozinhos.  

d) Estão propensos a concordarem. 

 

 

Questão 11 

De acordo com as atuais regras do Regime trabalhista, 

o regime estatutário está corretamente representado 

em: 

 

a) Todos os serviços que não estão disponíveis no 

país e que o servidor deve conseguir solucionar. 

b) Conjunto de regras que regulam a relação 

funcional entre o servidor e o Estado. 

c) Produção de conhecimento gerada pelo servidor 

público em larga escala promovendo soluções de bom 

grado ao público alvo. 

d) Toda ação de relação entre empregado e patrão em 

qualquer instância relatada. 

 

Questão 12 

De acordo com nossa atual Constituição Federal a 

República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado democrático de 

direito e tem como fundamentos, EXCETO: 

 

a) Soberania. 

b) Cidadania. 

c) Monopólio Político. 

d) Dignidade. 

 

Questão 13 

O artigo 5º da Constituição atesta que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida. Sobre este artigo, assinale o item 

CORRETO: 

 

a) Todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-mafaldiano-para-todos-nos.html
http://cachinhosleitores.blogspot.com/2013/01/um-ano-novo-mafaldiano-para-todos-nos.html
https://tribunaonline.com.br/mercado-preve-inflacao-de-4-01-e-alta-de-2-53-no-pib-para-este-ano
https://tribunaonline.com.br/mercado-preve-inflacao-de-4-01-e-alta-de-2-53-no-pib-para-este-ano
https://tribunaonline.com.br/mercado-preve-inflacao-de-4-01-e-alta-de-2-53-no-pib-para-este-ano
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b) Homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações. 

c) O anonimato é obrigado. 

d) Todas estão erradas. 

Questão 14 

É toda aquela em que a lei instituidora conferir 

privilégios específicos e aumentar sua autonomia 

comparativamente com as autarquias comuns, sem 

infringir os preceitos constitucionais pertinentes a 

essas entidades de personalidade pública: 

  

a) Autarquia de regime especial. 

b) Regime Estatutário Autônomo. 

c) Criação Especial Transitória. 

d) Repartições Públicas Federativas. 

 

Questão 155 

A barra representada na imagem abaixo é onde 

inserimos o conteúdo de uma célula podendo conter 

fórmulas, cálculos ou textos. Esta barra é 

denominada: 

 
Fonte: Disponível em https://bit.ly/2M9Y9ch. Acessado em 

31/12/2018 

 

a) Barra de Zoom. 

b) Barra de Fórmulas. 

c) Barra de ferramentas de acesso rápido. 

d) Barra de Status com estatísticas da seleção. 

 

Questão 16 

No MS Excel 2013 a Caixa de Nome, conforme 

representado na imagem é onde podemos:  

 

Fonte: Disponível em https://bit.ly/2M9Y9ch Acessado 

em 31/07/2018. 

a) Identificar o endereço das células. 

b) Inserir o conteúdo de uma célula. 

c) Selecionar duas ou mais células. 

d) Abrir um arquivo do Excel. 

 

Questão 17 

Em uma família a idade do pai somada com a idade 

do filho dar 35 anos e a diferença da idade do pai com 

a idade do filho dá 21 anos, logo a idade do pai é:  

a) 28 anos 

b) 27 anos 

c) 26 anos 

d) 25 anos 

 

 

 

 

 

 

Questão 184 

Em uma progressão geométrica o primeiro termo vale 

4 e o sexto termo vale 128, logo a sua razão vale: 

a) 6. 

b) 4. 

c) 3. 

d) 2. 

 

 

 

Questão 19 

Sendo a + b = 10 e m + x = 5, então o valor de am + 

ax + bm + bx é: 

a) 15. 

b) 20. 

c) 50. 

d) 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2M9Y9ch.%20Acessado%20em%2031/12/2018
https://bit.ly/2M9Y9ch.%20Acessado%20em%2031/12/2018
http://www.prolinfo.com.br/site/wp-content/uploads/2016/03/APOSTILA-MS-EXCEL-2013.pdf.%20Acessado%20em%2031/07/2018
http://www.prolinfo.com.br/site/wp-content/uploads/2016/03/APOSTILA-MS-EXCEL-2013.pdf.%20Acessado%20em%2031/07/2018
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Questão 206 

Um retângulo tem perímetro de 50 cm. Sabendo que 

a sua base é 5 cm a mais que sua altura, logo a sua 

área vale: 

a) 120 cm2 

b) 160 cm2 

c) 150 cm2 

d) 200 cm2 

 

 

 

 

 

Questão 21 

Em caso de diagnóstico de Candidíase recorrente 

(quatro ou mais episódios em um ano), analise os 

itens abaixo referentes à conduta: 

 

I – Necessita de cultura para cândida, visando à 

identificação de cepas não albicans, que são 

resistentes aos tratamentos habituais. 

II – Tratar sempre o parceiro, mesmo que 

assintomático. 

III – O tratamento deve ser realizado com Fluconazol, 

150 mg, VO, 1x/semana, por 6 meses; OU 

Itraconazol, 400 mg, VO, 1x/mês, por 6 meses; OU 

Cetoconazol, 100 mg, VO, 1x/dia, por 6 meses. 

 

De acordo com a análise dos itens acima, é correto 

afirmar que: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 22 

O Ministério da Saúde (2013) apresenta exames de 

rotina complementar mínima para pessoa com 

Diabetes Mellitus. Sobre estes, é CORRETO afirmar 

que: 

 

a) A fração LDL pode ser calculada utilizando-se a 

fórmula de Friedewald: LDL = CT – HDL – TG/5 

(para triglicerídeos abaixo de 400 mg/dL). 

b) Sugere-se que os exames de glicemia de jejum e 

HbA1C sejam realizados apenas uma vez ao ano, nas 

situações em que a pessoa se encontra dentro da meta 

glicêmica estabelecida. 

c) A avaliação adicional para identificação de doença 

coronariana está indicada mesmo para pacientes sem 

sintomas cardíacos típicos ou atípicos. 

d) Todos os itens acima estão corretos. 

 

Questão 23 

O Quadro abaixo apresenta alguns hipoglicemiantes 

orais disponíveis na Relação Nacional de 

Medicamento (Rename) de 2012 (BRASIL, 2013). 

Analise quanto a concentração e dosagens diárias: 

 

Classe 

Farmacológica 

Denominação 

Genérica 

Concen

tração 

Tomadas 

ao dia 

Biguanidas Cloridrato de 

Metformina 

500 mg I 

Derivados da 

ureia, 

sulfonamidas 

Glibenclamida II 2-3 

Gliclazida 60 mg III 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), a 

alternativa que preenche corretamente o quadro 

acima é: 

a) I = 3; II = 3 mg; III = 1. 

b) I = 2; II = 2 mg; III = 2. 

c) I = 1; II = 4 mg; III = 3. 

d) I = 3; II = 5 mg; III = 1. 

 

Questão 24 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), 68,6% 

das mortes de crianças com menos de um ano 

acontecem no período neonatal (até 27 dias de vida), 

sendo a maioria no primeiro dia de vida. Ao exame 

físico do Recém-Nascido é CORRETO afirmar que: 

 

a) A fontanela anterior mede de 1cm a 4cm, tem 

forma losangular, fecha-se do 9º ao 18º mês e não 

deve estar fechada no momento do nascimento. 

b) Cianose localizada apenas nas extremidades ou na 

região perioral é sugestiva de doenças 

cardiorrespiratórias graves. 

c) Secreção purulenta nos olhos evidencia 

conjuntivite provocada exclusivamente por infecção 

por hepesvírus. 

d) Ao apalpar a bolsa escrotal para identificar a 

presença dos testículos na primeira consulta do RN, 

caso estes ainda não tenham descido, O RN deve ser 

encaminhado para especialistas para melhor 

avaliação e tratamento. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
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Questão 25 

Em situações clínicas onde a criança apresenta menos 

de 12 meses em uso de fórmulas com leite de vaca 

não enriquecidas com ferro, recomenda-se a seguinte 

suplementação de ferro: 

 

a) 1 a 2mg/kg/dia de ferro dos 6 aos 18 meses.  

b) 1 a 2mg/kg/dia de ferro dos 4 aos 18 meses.  

c) 4 a 5mg/kg/dia de ferro dos 4 aos 18 meses.  

d) 6 a 7mg/kg/dia de ferro dos 8 aos 18 meses.  

 

Questão 26 

A atuação da Atenção Básica na Vigilância 

Epidemiológica é de fundamental importância, pois 

permite detectar, notificar, investigar e acompanhar o 

caso (BRASIL, 2017). Os itens abaixo referem-se às 

condutas quanto aos pacientes diagnosticados com 

HIV: 

 

I - Para a investigação de casos de HIV em 

gestante/parturiente/puérpera com HIV e criança 

exposta ao HIV, além dos dados gerais da 

gestante/parturiente/puérpera e do local de 

notificação do caso, devem-se coletar os antecedentes 

epidemiológicos da mãe da criança exposta 

relacionados ao pré-natal e parto. 

II - Para a investigação de casos em crianças menores 

de 13 anos de idade, é necessário coletar os 

antecedentes epidemiológicos da mãe do indivíduo. 

III - Da criança exposta ao HIV, devem ser coletados 

dados gerais e outras informações relacionadas à 

profilaxia com antirretrovirais, diagnóstico da 

infecção e sua evolução. 

 

De acordo com os itens acima, é CORRETO afirmar 

que: 

a) Nenhum item está correto. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

 

Questão 27 

Sobre o atendimento de pacientes recém expostos ao 

HIV, leia os itens abaixo: 

 

I – A profilaxia pós-exposição é uma medida de 

prevenção com a utilização de terapia antirretroviral 

(TARV) que evita a sobrevivência e a multiplicação 

do vírus HIV no organismo de uma pessoa. 

II – Se a unidade de Atenção Básica não realizar a 

oferta de PEP, suas equipes deverão conhecer os 

serviços e respectivos fluxos de referência aos quais 

o(a) usuário(a) deverá ser encaminhado(a). 

III - O uso do antirretroviral deve se dar de maneira 

ininterrupta por 10 dias seguidos, sob pena de 

insucesso dessa medida profilática.  

 

De acordo com os itens acima, é CORRETO afirmar 

que: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 28 

O Guia de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2017) traz 

como primeira doença a Influenza Sazonal. Sobre 

esta é correto afirmar que: 

 

a) Trata-se de Infecção bacteriana aguda do sistema 

respiratório, de elevada transmissibilidade e 

distribuição global. 

b) O vírus tipo C é mais suscetível às variações 

antigênicas, e periodicamente sofre alterações em sua 

estrutura genômica, o que contribui para a existência 

de diversos subtipos. 

c) O tratamento para adultos com Oseltamivir 

apresenta a seguinte posologia: 30 g, por via oral, 12 

em 12 horas por 5 dias. 

d) Não devem ser notificados, casos isolados de SG 

(indivíduo com febre, mesmo que referida, 

acompanhada de tosse ou dor de garganta e com 

início dos sintomas nos últimos 7 dias), com ou sem 

fator de risco para complicações pela doença, 

inclusive aqueles para os quais foi administrado o 

antiviral. 

 

Questão 29 

Sobre a saúde mental no campo da Atenção Básica, é 

CORRETO afirmar que: 

 

a) Em uma perspectiva da redução de danos na 

Atenção Básica pressupõe a utilização de tecnologias 

relacionais centradas no acolhimento empático, no 

vínculo e na confiança como dispositivos 

favorecedores da adesão da pessoa. 

b) Na perspectiva de centralizar o cuidado no 

indivíduo, o familiar deve ser considerado como um 

simples informante das alterações apresentadas pela 
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pessoa em tratamento, que deve seguir passivamente 

suas prescrições de tratamento. 

c) Ao ser diagnosticado com transtorno mental, o 

paciente deverá ser encaminhado aos Centros de 

Atenção Psicossocial, onde apenas este deverá prover 

cuidado para as comorbidades clínicas frequentes 

nessa população. 

d) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

Questão 30 

A sociedade Brasileira de Cardiologia (2017) 

apresenta Classificação da PA de acordo com a 

medição no consultório a partir de 18 anos de idade.  

De acordo com esta classificação, define- se por pré-

hipertensão os seguintes valores:  

a) PAS (mmHg) = 121 – 139 e PAD (mmHg) = 81 – 

89. 

b) PAS (mmHg)  = 81 – 89 e PAD (mmHg) = ≤ 80. 

c) PAS (mmHg)  = 140 – 159 e PAD (mmHg) = 81 – 

89. 

d) PAS (mmHg)  = 121 – 139 e PAD (mmHg) = ≤ 80. 

 

Questão 31 

O Ministério da Saúde, em sua PORTARIA Nº 2.436, 

DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo 

a revisão de diretrizes para a organização da Atenção 

Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

De acordo com esta portaria, analise os itens que 

seguem: 

 

I - A Política Nacional de Atenção Básica considera 

os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à 

Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos 

distintos, de forma a não haver associação entre estas, 

nos princípios e as diretrizes definidas no documento. 

II – A Atenção Básica será a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da Redes de 

Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e 

ordenadora das ações e serviços disponibilizados na 

rede. 

III - A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 

prioritária para expansão e consolidação da Atenção 

Básica. 

 

De acordo com os itens acima, é CORRETO afirmar 

que: 

 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

 

Questão 32 

Sobre a Gestão das Ações na Atenção Básica, 

segundo a PNAB 2017, é correto afirmar que: 

 

a) Compete ao Ministério da Saúde, no âmbito da 

União, destinar recurso federal para compor o 

financiamento único e modo mensal, regular e 

automático, prevendo, entre outras formas, o repasse 

fundo a fundo para custeio e investimento das ações 

e serviços. 

b) Compete às Secretarias Estaduais de Saúde ser 

corresponsável pelo monitoramento das ações de 

Atenção Básica nos municípios. 

c) Compete às Secretarias Municipais de Saúde 

organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de 

Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu 

território, incluindo as unidades próprias, exceto as 

cedidas pelo estado e pela União. 

d) Compete apenas ao Ministério da Saúde 

selecionar, contratar e remunerar os profissionais que 

compõem as equipes multiprofissionais de Atenção 

Básica, em conformidade com a legislação vigente. 

 

Questão 33 

Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação 

de serviços ofertados na Atenção Básica serão 

orientadores para a sua organização nos municípios. 

Segundo a PNAB 2017 é CORRETO afirmar que: 

 

a) A integralidade é uma diretriz definida como o 

conjunto de serviços executados pela equipe de saúde 

que atendam às necessidades da população adscrita 

nos campos do cuidado, da promoção e manutenção 

da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, 

da reabilitação, redução de danos e dos cuidados 

paliativos. 

b) Regionalização e Hierarquização são princípios ao 

quais colocam Atenção Básica como ponto de 

comunicação entre os pontos de atenção da RAS. 

c) O princípio de Equidade relaciona-se a ofertar o 

cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições 

de vida e saúde e de acordo com as necessidades das 

pessoas, considerando que o direito à saúde passa 

pelas diferenciações sociais e deve atender à 

diversidade. 
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d) Territorialização e Adstrição são princípios os 

quais visam permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações 

setoriais e intersetoriais com foco em um território 

específico, com impacto na situação, nos 

condicionantes e determinantes da saúde das pessoas 

e coletividades que constituem aquele espaço e estão, 

portanto, adstritos a ele. 

 

Questão 34 

Leia os itens abaixo sobre acolher a demanda 

espontânea na atenção básica e analise-os: 

 

I - O usuário também define, com formas e graus 

variados, o que é necessidade de saúde para ele, 

podendo apresentá-la enquanto demanda ao serviço 

de saúde. 

II - Vários tipos de demanda podem, em grande parte, 

ser acolhidos e satisfeitos na atenção básica, exceto 

com as modalidades de tecnologias leve - duras 

(conhecimentos, protocolos) e duras (materiais, 

equipamentos), os quais não estão disponíveis nesse 

tipo de serviço. 

III - Mesmo os usuários que são acompanhados 

regularmente pelas ações programáticas podem 

apresentar exacerbações em seu quadro clínico e 

demandar atenção em momentos que não o de 

acompanhamento agendado. 

 

De acordo com a análise dos itens acima, é 

CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o Item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

Questão 35 

Os itens abaixo apresentam Sinais e sintomas da 

Hanseníase. Analise-os e classifique-os como 

verdadeiros (V) ou falsos (V), segundo o Ministério 

da Saúde (2017). 

 

(.....) Áreas da pele, ou manchas esbranquiçadas 

(hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com 

alterações de sensibilidade ao calor e/ou dolorosa, 

e/ou ao tato. 

(.....) Formigamentos, choques e câimbras nos braços 

e pernas, que evoluem para dormência – a pessoa se 

queima ou se machuca sem perceber. 

(.....) Pápulas, tubérculos e nódulos (caroços), 

normalmente sem sintomas.  

(.....) Diminuição ou queda de pelos, localizada ou 

difusa, especialmente nas sobrancelhas (madarose);  

(.....) Pele infiltrada (avermelhada), com diminuição 

ou ausência de suor no local. 

 

A resposta correta para a classificação dos itens acima 

é: 

a) V, V, F, F. 

b) V, V, V, V. 

c) V, F, V, F. 

d) F, V, V F. 

 

Questão 36 

Quanto aos exames para diagnóstico de hanseníase, é 

CORRETO afirmar que: 

 

a) No paciente paucibacilar (PB), ou seja, com 

hanseníase indeterminada ou tuberculóide, a 

baciloscopia de raspado intradérmico é negativa. 

b) No paciente MB (hanseníase dimorfa e 

virchowiana), a baciloscopia de raspado intradérmico 

jamais é positiva. 

c) Ao Exame histopatológico, na hanseníase 

virchowiana, encontra-se, na maioria dos casos, um 

infiltrado inflamatório que não confirma o 

diagnóstico de hanseníase. 

d) Ao Exame histopatológico, na hanseníase 

tuberculóide, encontra-se um infiltrado histiocitário 

xantomizado ou macrofágico, e a pesquisa de bacilos 

mostra incontáveis bacilos dispersos e organizados 

em grumos (globias). 

 

Questão 37 

O tratamento da hanseníase é realizado através da 

associação de medicamentos (poliquimioterapia – 

PQT) (BRASIL, 2017). Segundo este, analise os itens 

abaixo: 

 

I - O paciente PB receberá uma dose mensal 

supervisionada de 600 mg de Rifampicina, e tomará 

100 mg de Dapsona diariamente (em casa). O tempo 

de tratamento é de 6 meses (6 cartelas). 

II – Caso a Dapsona precise ser suspensa no 

tratamento de Paciente Paucibacilar (PB), essa deverá 

ser substituída pela Clofazimina 50 mg por dia, e o 

paciente a tomará também 300 mg uma vez por mês. 

III - O paciente MB receberá uma dose mensal 

supervisionada de 600 mg de Rifampicina, 100 mg de 
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Dapsona e de 300 mg de Clofazimina. Em casa, o 

paciente tomará 100 mg de Dapsona e 50 mg de 

Clofazimina diariamente. O tempo de tratamento é de 

12 meses (12 cartelas). 

 

De acordo com a análise dos itens acima, é 

CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 38 

O Ministério da Saúde tem reafirmado o Humaniza 

SUS como política que atravessa as diferentes ações 

e instâncias do Sistema Único de Saúde, englobando 

os diferentes níveis e dimensões da atenção e da 

gestão (BRASIL, 2010). Dentre suas práticas, tem-se 

a clínica ampliada. Sobre esta, é CORRETO afirmar 

que: 

 

a) A clínica ampliada busca integrar várias 

abordagens para possibilitar um manejo eficaz da 

complexidade do trabalho em saúde, que é 

necessariamente transdisciplinar e, portanto, 

multiprofissional. 

b) Esta prática privilegia conhecimentos específicos, 

com valorização do médico especialista enquanto 

detentor do conhecimento sobre diagnóstico e 

tratamento de doenças. 

c) A participação do indivíduo usuário ainda não é 

bem definida dentro da perspectiva da clínica 

ampliada. Portanto, não deve ser incentivada. 

d) As equipes de referência devem trabalhar de forma 

que cada profissional, isoladamente, se preocupe com 

sua “parte”, de acordo com sua especialização, para 

que sejam realizados vários diagnósticos e o 

indivíduo seja totalmente assistido em suas 

necessidades. 

 

Questão 39 

Ao se avaliar paciente com queixa de sangramento 

uterino anormal, o Ministério da Saúde (2018) propõe 

conduta onde: 

 

a) Apenas o médico deverá avaliar se o sangramento 

é realmente uterino. 

b) Deve ser solicitado teste de gravidez, por 

enfermeiro ou médico, considerando-se possível 

abortamento. 

c) Caso o sangramento seja agudo e intenso, 

descarta-se como possível causa o uso de DIU de 

Cobre. 

d) Caso o sangramento uterino aumentado seja 

ovulatório, considera-se como uma das causas 

principais o hipotireoidismo. 

 

Questão 40 

De acordo com o Ministério da Saúde (2018), m casos 

de paciente com diagnóstico de amenorreia 

secundária sem causa evidente na avaliação clínica 

inicial, é CORRETO afirmar que: 

 

a) Médico ou enfermeiro deverá solicitar dosagem de 

prolactina e TSH. 

b) Caso os testes de prolactina e TSH apresentem 

resultados normais, deverá ser solicitada 

imediatamente, dosagem de FSH. 

c) Caso ocorra sangramento após teste da 

progesterona, concomitantes com sinais de 

hiperandrogenismo, a conduta deve ser voltada para a 

avaliação de ovários micropolicísticos. 

d) Não há associação entre lesões do Sistema 

Nervoso Central e amenorreia secundária sem causa 

evidente.  

 

 


