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INSTRUÇÕES 
● Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

prova objetiva.  

● Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 07 Língua Portuguesa 

08 a 10 Informática 

11 a 20 Saúde Pública 

21 a 40 Conhecimento Específico 

 

● Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO 
1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, 

sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também 

se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso 

haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de 

sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, 

comunique o fato ao fiscal para as devidas providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a 

Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a 

correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de 

inteira responsabilidade do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica 

transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da 

marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou 

conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

 

 

 

 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 

(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de 

questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do início 

da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de 

Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP 

(www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. O 

candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar 

consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a 

conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de 

fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 

manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas 

eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos 

causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser 

desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da 

Folha de Respostas ao fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Casos de raiva em cães e gatos não devem subir em SP, 

diz médica. 
Ataque a morcegos é principal fator para contágio de 

animais domésticos. 
Mordidas, lambidas ou arranhões de cães e gatos 

pedem consulta médica. 
 

A decisão do Ministério da Saúde de suspender 
preventivamente a aplicação da vacina antirrábica 
RAI-PET para cães e gatos, do laboratório Biovet 
deixou dúvidas sobre o que donos de animais 
domésticos devem fazer. 
Segundo Neide Takaoka, médica sanitarista e 
diretora do Instituto Pasteur, o dono de animal deve 
aguardar novas orientações do Ministério da Saúde. 
"Estamos em uma situação bastante confortável no 
que diz respeito ao vírus da raiva, pelo menos aqui 
no estado de São Paulo", disse a especialista. "Não 
sei dizer sobre outros lugares, no caso do 
Nordeste, por exemplo, é preciso lembrar a 
transmissão canina ocorrida no Ceará em 2010." 
O risco de contágio com o vírus por parte de cães e 
gatos está quase sempre ligado a ataques a 
morcegos, portadores comuns do agente causador 
da raiva em humanos. 
No caso paulista, porém, a raiva humana está 
controlada, segundo a especialista. "Mesmo com 
um tempo sem vacinar, até que as coisas sejam 
decididas, o aumento nos casos não vai ocorrer." 
São Paulo não apresenta casos de raiva com 
origem canina desde 1998, quando um morador de 
Araçatuba morreu, no interior do estado. Daquele 
ano até 2010, foram apenas 34 casos em cães, 
nenhum deles com passagem do vírus a pessoas. 
"É claro que seria interessante manter os animais 
vacinados, mas é complicado sugerir às pessoas 
que procurem serviços particulares e que 
mediquem seus bichos por indicações não 
sugeridas pelas entidades públicas", disse Neide. 
"A vacina usada pelo sistema público, a princípio, 
era liberada, mas agora foram identificadas todas 
essas reações adversas", explica a médica. "Aqui 
em São Paulo nós já havíamos suspendido o uso do 
medicamento desde 20 de agosto". 
Procurado pelo G1, o Centro de Zoonoses de São 
Paulo não quis se pronunciar, alegando que as 
informações deveriam ser colhidas junto à 
Secretaria estadual de Saúde. 
A raiva em humanos é uma doença causada por 
vírus. No mundo, apenas três pessoas que 
adquiriram a doença - após a incubação do agente 
patogênico - sobreviveram, uma delas no Brasil. 
Mordido por morcego em 2008, o adolescente 
deixou o hospital no ano passado, apresentando 
sequelas - não andava e falava com dificuldade. 
"Quando uma pessoa sofre um ataque do animal, é 
preciso levar em conta como foi e onde aconteceu o 
agravo", explica Neide. "Caso o dono suspeite que 
o animal esteja com a doença, deve isolá-lo e 
procurar ajuda veterinária." 
Para isso, tanto é possível contar com a ajuda do 
Centro de Zoonoses, que conta com técnicos 
treinados para socorrer o animal, como também 
veterinários da secretarias municipais de saúde. 
Pessoas arranhadas, mordidas ou lambidas por 
cães e gatos desconhecidos devem lavar o local de 
contato com água e sabão e procurar ajuda médica 
imediata. 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude . Acesso em 09 out 2010. 
 
QUESTÃO 01 

“ Para isso, tanto  é possível contar com a ajuda do 
Centro de Zoonoses, que conta com técnicos 
treinados para socorrer o animal, como também  
veterinários da secretarias municipais de saúde.” 

 
As expressões destacadas conferem ao fragmento 
uma relação semântica de 

(A) consecução. 
(B) adição. 
(C) contraste. 
(D) causa. 
(E) proporção. 
 
QUESTÃO 02 

"’Caso o dono suspeite que o animal esteja com a 
doença, deve isolá-lo e procurar ajuda veterinária.’" 

 
Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita 
correta do fragmento acima. 

(A) Caso o dono suspeita que o animal está com a doença, 
deve isolá-lo e procurar ajuda veterinária. 

(B) Se o dono suspeitar que o animal estiver com a 
doença, deve isolá-lo e procurar ajuda veterinária. 

(C) Caso o dono suspeite que o animal estiver com a 
doença, deve isolá-lo e procurar ajuda veterinária. 

(D) Se o dono suspeita que o animal estiver com a doença, 
deve isola-lo e procurar ajuda veterinária. 

(E) Se o dono suspeitar que o animal está com a doença, 
deve isolá-lo e procurar ajuda veterinária. 

 
QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo. 
(A) Adolescente 
(B) Colhidas 
(C) Risco 
(D) Arranhadas 
(E) Pessoas 
 
QUESTÃO 04 

Só será mantida a correção gramatical e o sentido 
expresso no texto se 

(A) for inserida uma vírgula após a expressão claro, em "É 
claro que seria interessante manter os animais 
vacinados...” 

(B) a expressão ou for substituída por e, em “Pessoas 
arranhadas, mordidas ou lambidas por cães...” 

(C) for inserida uma vírgula após a expressão que, em 
“...sugerir às pessoas que procurem serviços 
particulares...” 

(D) a forma verbal alegando for substituída pela expressão 
e alegou, em ”...não quis se pronunciar, alegando...” 

(E) for inserida uma vírgula após a expressão pessoas, em 
“No mundo, apenas três pessoas que adquiriram a 
doença...” 

 
QUESTÃO 05 

"’Mesmo  com um tempo sem vacinar, até que  as 
coisas sejam decididas, o aumento nos casos não 
vai ocorrer.’" 

 
As expressões destacadas acima estabelecem, 
respectivamente, relações semânticas de 

(A) adição e tempo. 
(B) concessão e condição. 
(C) causa e condição. 
(D) concessão e de tempo. 
(E) consecução e condição. 
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QUESTÃO 06 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta encontro 
consonantal. 

(A) Particulares 
(B) Estado 
(C) Preciso 
(D) Morcegos 
(E) Bichos 
 
QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta o sentido 
correto da preposição destacada. 

(A) “...deixou dúvidas sobre o que donos de animais 
domésticos devem fazer.” (lugar)  

(B) “’Mesmo com um tempo sem vacinar...’” (ausência) 
(C) “’Não sei dizer sobre outros lugares...’” (assunto) 
(D) “...não andava e falava com dificuldade.” (modo) 
(E) “...mediquem seus bichos por indicações não 

sugeridas...” (meio) 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 08 
 Qual o conjunto de teclas utilizado como atalho 

para abrir o gerenciador de processos do Microsoft 
Windows XP? (Obs.: o caractere + somente serve 
para melhor interpretação) 

(A) Ctrl + Shift + Esc 
(B) Ctrl + Alt + Esc 
(C) Ctrl + Esc 
(D) Alt + Esc 
(E) Alt + Shift + Delete 
 
QUESTÃO 09 
 Spam é 
(A) um e-mail que contém imagens impróprias. 
(B) um e-mail que não foi solicitado. 
(C) um vírus que está no computador do usuário. 
(D) uma mensagem que contém um anexo. 
(E) uma tentativa de invasão do seu computador. 
 
QUESTÃO 10 
 Qual o cliente de e-mail padrão que acompanha a 

instalação padrão do Microsoft Windows XP? 
(A) IncrediMail 
(B) Outlook 2003 
(C) Outlook 2007 
(D) Outlook Express 
(E) Outlook Office 2003 
 

SAÚDE PÚBLICA 
 
QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas. A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante ______________que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao ____________e ___________ às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(A) políticas sociais e econômicas / acesso universal / 
igualitário 

(B) políticas urbanas / acesso universal / igualitário 
(C) políticas urbanas / acesso restrito / igualitário 
(D) políticas sociais e econômicas / acesso restrito / 

igualitário 
(E) políticas sociais e econômicas / acesso universal / 

diferenciado 

QUESTÃO 12 
Assinale a alternativa correta. As ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

(A) centralização, com direção única em cada esfera de 
governo; atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; participação da comunidade. 

(B) centralização, com inúmeras direções em cada esfera 
de governo; atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; participação da comunidade. 

(C) descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; participação da comunidade. 

(D) descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; atendimento não integral, com prioridade para 
as atividades repressivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; participação da comunidade. 

(E) descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais e sem a participação da comunidade. 

 
QUESTÃO 13 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta as corretas. Ao sistema único de saúde 
compete, além de outras atribuições, nos termos da 
lei 

 
I. executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

 
II. ordenar a formação de recursos humanos na 

área de saúde. 
 
III. fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano. 

 
IV. participar do controle e fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos.  

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III, IV. 
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QUESTÃO 14 
De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que apresenta as corretas. 

 
I. A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

 
II. O dever do Estado não exclui o das pessoas, 

da família, das empresas e da sociedade. 
 
III. 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, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
IV. A iniciativa privada não poderá participar do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III, IV. 
 
QUESTÃO 15 

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que apresenta as corretas. À 
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete 

 
I. planejar, organizar, controlar e avaliar as 

ações e os serviços de saúde e gerir e 
executar os serviços públicos de saúde. 

 
II. participar do planejamento, programação e 

organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em articulação com sua direção 
estadual. 

 
III. participar da execução, controle e avaliação 

das ações referentes às condições e aos 
ambientes de trabalho. 

 
IV. colaborar na fiscalização das agressões ao 

meio ambiente que tenham repercussão 
sobre a saúde humana e atuar junto aos 
órgãos municipais, estaduais e federais 
competentes, para controlá-las. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III, IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Sistema Único 
de Saúde (SUS), contará em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder 
Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: 

(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
(B) Conferência de Saúde e Plano de Saúde. 
(C) Conferência de Saúde e Fundo de Saúde. 
(D) Conselho de Saúde e Plano de Saúde. 
(E) Conselho de Saúde e Fundo de Saúde. 
 
QUESTÃO 17 

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta as corretas. De acordo 
com a Portaria nº. 399, de 22 de fevereiro de 2006, o 
Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores 
do SUS em torno de prioridades que apresentam 
impacto sobre a situação de saúde da população 
brasileira. São prioridades pactuadas: 

 
I. Saúde do idoso; Controle do câncer de colo 

de útero e de mama. 
 
II. Redução da mortalidade infantil e materna; 

Fortalecimento da capacidade de respostas 
às doenças emergentes e endemias,  com 
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza. 

 
III. Promoção da Saúde. 
 
IV. Fortalecimento da Atenção Básica. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III, IV. 
 
QUESTÃO 18 

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários 
da Saúde, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta as corretas. 

 
I. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado 

e organizado aos sistemas de saúde. 
 
II. Todo cidadão tem direito a tratamento 

adequado e efetivo para seu problema. 
 
III. Todo cidadão tem direito ao atendimento 

humanizado, acolhedor e livre de qualquer 
discriminação. 

 
IV. Todo cidadão tem direito a atendimento que 

respeite a sua pessoa, seus valores e seus 
direitos. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III, IV. 
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QUESTÃO 19 
Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com 
a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, o 
recebimento das receitas e prescrições 
terapêuticas, devem conter 

(A) o nome genérico das substâncias prescritas e clara 
indicação da posologia e dosagem. 

(B) escrita impressa, datilografadas ou digitadas, ou em 
caligrafia legível. 

(C) textos com códigos e abreviaturas. 
(D) o nome legível do profissional e seu número de registro 

no órgão de controle e regulamentação da profissão. 
(E) a assinatura do profissional e data. 
 
QUESTÃO 20 

De acordo com Painel de indicadores do SUS, o 
Pacto pela Saúde apresenta as seguintes 
dimensões: 

(A) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 
Gestão. 

(B) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do Cidadão e Pacto 
de Gestão. 

(C) Pacto pela Vida e prevenção da Mortalidade Infantil, 
Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. 

(D) Pacto pela Vida e Pacto de Gestão. 
(E) Pacto pela Vida e Pacto em Defesa do SUS. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
QUESTÃO 21 

Assinale a alternativa correta. A intoxicação crônica 
pelo mercúrio (Hg) caracteriza-se pela 
predominância de sintomatologia 

(A) digestiva e nervosa. 
(B) cutânea e mucosa. 
(C) oftalmologia e nervosa. 
(D) nervosa e cutânea. 
(E) respiratória e nervosa. 
 

Para responder as questões 22 e 23, leia o caso 
abaixo: 

 
Paciente 30 anos, sexo masculino, trabalha no 
refino do petróleo procura atendimento médico com 
queixa de cefaleia, vertigens, náuseas, vômitos que 
desaparecem se o mesmo respira ar fresco. O 
exame físico não evidenciou, mostrou alterações 
sendo prescrito analgésicos, repouso em ambiente 
domiciliar e orientações. O paciente 24 horas após 
alta hospitalar procura novo atendimento médico 
com queixa de: dores retro-esternais, sensação de 
constrição torácica, tosse, dispneia, cianose, 
seguindo-se um estado de delírio e convulsões. 
 

QUESTÃO 22 
Qual a provável hipótese diagnóstica? 

(A) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 
(B) Distúrbio neuro-vegetativo. 
(C) Histoplasmose. 
(D) Sarcoidose. 
(E) Pneumonia química. 
 
QUESTÃO 23 

Qual o provável agente químico? 
(A) Mercúrio. 
(B) Arsina (AsH3). 
(C) Chumbo Tetra – etila. 
(D) Níquel- Carbonila Ni (CO)4. 
(E) Gás Sulfídrico. 
 

QUESTÃO 24 
Relacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa correta. 

 
1. Artéria carótida interna 
2. Artéria cerebral anterior 
3. Artéria cerebral média 
4. Artéria cerebral posterior 
5. Artéria vertebral e basilar 
 
(   ) lesões ateroscleróticas da vascularização 

cerebral. 
(   ) fraqueza do neurônio motor superior e déficits 

de sinais sensitivos corticais no membro 
inferior contralateral. 

(   ) fraqueza contralateral e perda sensitiva na 
face e membro superior e hemianopsia 
homônima do lado da fraqueza. 

(   ) as síndromes são altamente variáveis. 
(   ) síndromes cruzadas. 

 
(A) 5 – 3 – 4 – 2 – 1. 
(B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
(C) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
(D) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
(E) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 
 
QUESTÃO 25 

Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de 
Humanização (PNH), que não tem local nem hora 
certa para acontecer, nem um profissional 
específico para fazê-lo, faz parte de todos os 
encontros do serviço de saúde. Na rede básica 
várias ações caracterizam o acolhimento, em 
relação a  âmbitos diferenciados analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. Recepção, escuta e identificação de 

demandas. 
 
II. Estrutura física das unidades. 
 
III. Organização de oferta programática. 
 
IV. Realização na própria unidade de pequenos 

procedimentos, coleta de material para 
exames e dispensação de medicamentos 
básicos. 

 
V. Realização de atenção a pequenas 

urgências. 
 
VI. Articulação com os serviços de urgência 

/emergência, com o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) e com a Central 
de Regulação de Urgência/Emergência. 

 
VII. Acesso às Centrais de Regulação para 

marcação de consultas e procedimentos 
especializados e de internações 
hospitalares eletivas a partir das unidades 
básicas.   

 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas I, III e V. 
(C) Apenas III, IV, V e VII. 
(D) Apenas I, IV, V, VI e VII. 
(E) I, II, III, IV, V, VI e VII. 
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QUESTÃO 26 
Paciente 13 anos, sexo feminino apresentando há 
mais de 5 anos quadro de ataxia progressiva com 
perda de reflexos tendinosos profundos dos 
membros inferiores e sinal de Babinski presente. 
História familiar compatível com herança recessiva 
autossômica. Qual o provável diagnóstico? 

(A) Ataxia de Friedreich. 
(B) Ataxia Espinocelular tipo 1. 
(C) Ataxia Espinocelular tipo 14. 
(D) Esclerose Lateral Amiotrófica. 
(E) Doença de Lyne. 
 
QUESTÃO 27 

Paciente apresentando máculas cutâneas 
hipomelanocíticas, manchas de melancolia, 
angiofibromas faciais, fibromas subungueais, e 
evidencia imaginológicas de múltiplos nódulos 
subependimários calcificados e tuberosidades 
corticais. Qual o provável diagnóstico? 

(A) Síndrome de Sturge-Weber. 
(B) Esclerose Tuberosa. 
(C) Doença de Von Hippel-Lindau. 
(D) Neurofibromatse tipo 1. 
(E) Neurofibromatose tipo 2. 
 
QUESTÃO 28 

Vários são os medicamentos que podem causar a 
ceratoconjuntivite seca, comumente denominada 
síndrome do olho seco. Assinale a alternativa que 
apresenta a classe de medicamento e o 
medicamento que NÃO apresenta interferência na 
camada de filme lacrimal. 

(A) Antiinflamatório não-esteróide – Ibuprofeno. 
(B) Anti-histamínico – Tripolidina. 
(C) Antinematódeo – Tiabendazol. 
(D) Analgésicos – Paracetamol. 
(E) Retinoide – Isotretinoína. 
 
QUESTÃO 29 

Relacione os distúrbios com suas respectivas 
manifestações clínicas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
1. Síndrome de Guillian-Barré. 
2. Polineuropatia desmielinizante inflamatória 

crônica. 
3. Neuropatia motora multifocal. 
 
(   ) Envolvimento escalonado de nervos 

individuais, praticamente envolvimento motor 
puro. 

(   ) Início mais lento de fraqueza e perda 
sensitiva, pode ser recorrente. 

(   ) Envolvimento motor de início agudo 
proeminente ou predominante. 

 
(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 2 – 3 – 1. 
(C) 3 – 2 – 1. 
(D) 1 – 3 – 2. 
(E) 3 – 1 – 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
O Sistema de Informação da Atenção Básica - 
SIAB assume características distintas dos demais 
sistemas existentes. Tais características 
significaram avanços concretos no campo da 
informação em saúde.  Dentre elas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Micro-espacialização de problemas de saúde e de 
avaliação de intervenções. 

(B) Utilização mais ágil e oportuna da informação. 
(C) Repasse de verba Fundo a Fundo. 
(D) Produção de indicadores capazes de cobrir todo o ciclo 

de organização das ações de saúde a partir da 
identificação de problemas. 

(E) Consolidação progressiva da informação, partindo de 
níveis menos agregados para mais agregados. 

 
QUESTÃO 31 

Em relação ao Sistema de Informação da Atenção 
Básica - SIAB , assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Foi implantado em 2006 em substituição ao Sistema de 
Informação do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde – SIPACS. 

(B) Foi implantado para o acompanhamento das ações e 
dos resultados das atividades realizadas pelas equipes  
do Programa Saúde da Família – PSF. 

(C) Foi desenvolvido como instrumento gerencial dos 
Sistemas Locais de Saúde e incorporou em sua 
formulação conceitos como  território, problema e 
responsabilidade sanitária, completamente inserida no 
contexto de reorganização do SUS no país. 

(D) Por meio do SIAB obtêm-se informações sobre 
cadastros de famílias, condições de moradia e 
saneamento, situação de saúde, produção e 
composição das equipes de saúde. 

(E) A disponibilização da base de dados do SIAB na 
internet faz parte das ações estratégicas da política 
definida pelo Ministério da Saúde com o objetivo de 
fornecer informações que subsidiem a tomada de 
decisão pelos gestores do SUS. 

 
QUESTÃO 32 

São indicadores socioeconômicos, EXCETO. 
(A) Taxa de analfabetismo e níveis de escolaridade. 
(B) Razão entre aposentados e não aposentados. 
(C) Produto Interno Bruto (PIB) per capita. 
(D) Razão de renda e proporção de pobres. 
(E) Taxa de desemprego e taxa de trabalho infantil. 
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QUESTÃO 33 
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Quais são as limitações 
observadas na distribuição percentual dos óbitos de 
crianças menores de um ano de idade, por faixa 
etária, na população residente em determinado 
espaço geográfico, no ano considerado? 

 
I. As bases de dados nacionais sobre 

mortalidade apresentam cobertura 
insatisfatória em muitas áreas do País, 
especialmente nas regiões Norte e Nordeste. 

 
II. A subenumeração de óbitos pode estar 

desigualmente distribuída entre as diversas 
faixas etárias, resultando distorções na 
proporcionalidade dos óbitos informados. 

 
III. Tem sido constatado que a subenumeração é 

mais elevada nos primeiros dias de vida. 
 
IV. Outro viés observado é a declaração, como 

natimortos, dos óbitos ocorridos pouco após 
o nascimento. 

 
V. O aumento percentual de óbitos em 

determinada faixa etária pode significar, 
apenas, a redução da frequência em outras 
faixas. 

 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II, III e V. 
(D) Apenas I, II, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
QUESTÃO 34 

O tétano é uma doença do sistema nervoso, 
transmissível, não contagiosa, caracterizada por 
espasmos musculares e contração muscular tônica. 
São princípios gerais do tratamento, EXCETO. 

(A) Estabilização clínica com proteção de vias aéreas. 
(B) Neutralização da toxina livre. 
(C) Eliminação da fonte de toxina. 
(D) Corticoide terapia. 
(E) Prevenção de espasmos musculares. 
 
QUESTÃO 35 

A Infecção do trato urinário (ITU) se define pela 
presença de patógenos microbianos no trato 
urinário, já que se considera que a urina normal seja 
estéril. Em relação a ITU assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) O regime terapêutico mais custo-eficaz para ITU não 
complicada é o de antibioticoterapia por três dias. 

(B) Homens com ITU devem ser tratados por pelo menos 
sete dias. 

(C) A presença de piúria indica tratamento em pacientes 
com bacteriúria assintomática. 

(D) Pacientes com índices regionais de resistência menores 
que 10% - 20% ao SMX-TMP devem ser tratados com 
essa medicação. 

(E) Ausência de melhora clínica em 48 horas ou 
persistência de febre por mais de cinco dias com 
antibioticoterapia indicam a necessidade de realização 
de exames de imagem, para procurar complicações 
como abscesso perinefrético. 

 
 
 
 

QUESTÃO 36 
A Síndrome de Weil é caracterizada por 

(A) Icterícia, insuficiência renal e alterações hemorrágicas. 
(B) Insuficiência hepática, alterações hemorrágicas e 

circulação colateral. 
(C) Hepatite, icterícia e alterações hemorrágicas. 
(D) Ptose, desvio comissura labial e sialorreia. 
(E) Ptose, miose e secura canal lacrimal. 
 
QUESTÃO 37 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. A Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC) é caracterizada por um 
desenvolvimento progressivo de limitação ao fluxo 
aéreo, que não é totalmente reversível. São 
indicações para internação hospitalar: 

 
I. Dispneia intensa, principalmente em esforço. 
 
II. DPOC de base avançada. 
 
III. Novos sinais ao exame físico: cianose e cor 

pulmonale . 
 
IV. Falência em responder rapidamente as 

medicações. 
 
V. Comorbidades graves e não- controladas. 
 
VI. Arritmias de início recente. 
 
VII. Idade avançada. 
 
VIII. Suporte domiciliar inadequado. 

 
(A) Apenas I, II, III, IV, V. 
(B) Apenas III, IV, V, VII e VIII. 
(C) Apenas II, III, V, VI, VII e VIII. 
(D) Apenas II, IV, V, VI, VII e VIII. 
(E) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 
 
QUESTÃO 38 

São formas Paucibacilares de hanseníase: 
(A) Dimorfa e Virchowiana. 
(B) Dimorfa e Indeterminada. 
(C) Tuberculoide e Indeterminada. 
(D) Tuberculoide e Virchowiana. 
(E) Virchowiana e Indeterminada. 
 
QUESTÃO 39 

A.T.,51anos, sexo feminino, portadora de diabetes 
tipo II há 18 anos, procura atendimento médico com 
queixas de lipotímia e fadiga acompanhada de 
sudorese meia hora após as refeições, associado a  
plenitude abdominal e eructações. Faz uso regular 
de insulina NPH e insulina regular antes de cada 
refeição. Seu controle glicêmico tem sido bom. Em 
relação ao sistema digestório qual o provável 
diagnóstico? 

(A) Obstrução intestinal. 
(B) Gastroparesia. 
(C) Diverticulite. 
(D) Doença de Chagas. 
(E) Doença de Crohn. 
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QUESTÃO 40 
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Formalizada em 1996, por 
Portaria Ministerial e por acordo de cooperação com 
a Opas, a Ripsa tem como propósito promover a 
disponibilidade adequada e oportuna de dados 
básicos, indicadores e análises sobre as condições 
de saúde e suas tendências, visando aperfeiçoar a 
capacidade de formulação, gestão e avaliação de 
políticas e ações públicas pertinentes. São objetivos 
da Rede 

 
I. estabelecer conjuntos de dados básicos e 

indicadores, consistentes, atualizados, 
abrangentes e de amplo acesso. 

 
II. articular instituições que contribuem para o 

fornecimento e crítica de dados e indicadores, 
bem como para a análise de informações. 

 
III. implementar mecanismos de apoio ao 

aperfeiçoamento da produção de dados e 
informações; promover consenso sobre 
conceitos, métodos e critérios de utilização 
das bases de dados. 

 
IV. promover intercâmbio com outros 

subsistemas especializados de informação da 
administração pública. 

 
V. contribuir para o estudo de aspectos ainda 

pouco explorados ou de reconhecida 
relevância para a compreensão do quadro 
sanitário brasileiro. 

 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas I, II e V. 
(C) Apenas I, III, IV e V. 
(D) Apenas I, II, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




