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1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Leiga, totalmente leiga em psicanálise, é o
que sou. Mas interessada como se dela dependesse
minha sobrevivência. Para saciar essa minha
curiosidade, costumo ler alguns livros sobre o
assunto, e outro dia, envolvida por um texto instigante
− acho que da Viviane Mosé, que já foi mencionada
nesta página anteriormente − me deparei com as
quatro principais questões que assombram nossas
vidas e que determinam nossa sanidade mental.

São elas:
1) Sabemos que vamos morrer.
2) Somos livres para viver como desejamos.
3) Nossa solidão é intrínseca.
4)Avida não tem sentido.
Basicamente, isso. Nossas maiores angústias

e dificuldades advêm da maneira como lidamos com
nossa finitude, com nossa liberdade, com nossa
solidão e com a gratuidade da vida. Sábio é aquele
que, diante dessas quatro verdades, não se
desespera.

Realmente, não são questões fáceis. A
consciência de que vamos morrer talvez seja a mais
desestabilizadora, mas costumamos pensar nisso
apenas quando há uma ameaça concreta: o
diagnóstico de uma doença ou o avanço da idade. As
outras perturbações são mais corriqueiras. Somos
livres para escolher o que fazer de nossas vidas, e
isso é amedrontador, pois coloca a responsabilidade
em nossas mãos. A solidão assusta, mas sabemos
que há como conviver com ela: basta que a gente dê
conteúdo à nossa existência, que tenhamos uma
vontade incessante de aprender, de saber, de se
autoconhecer. Quanto à gratuidade da vida, alguns
resolvem com religião, outros com bom humor e
humildade. O que estamos fazendo aqui? Estamos
todos de passagem. Portanto, não aborreça os outros
e nem a si próprio, trate de fazer o bem e de se divertir,
que já é um grande projeto pessoal.

Volto a destacar: bom humor e humildade são
essenciais para ficarmos em paz. Os arrogantes são
os que menos conseguem conviver com a finitude,
com a liberdade, com a solidão e com a falta de
sentido da vida. Eles se julgam imortais, eles querem
ditar as regras para os outros, eles recusam o silêncio
e não vivem sem aplausos e holofotes, dos quais são
patéticos dependentes. A arrogância e a falta de
humor conduzem muita gente a um sofrimento que
poderia ser bastante minimizado: bastaria que eles
tivessem mais tolerância diante das incertezas.

Tudo é incerto, a começar pelo dia e a hora de
nossa morte. Incerto é nosso destino, pois, por mais
que façamos escolhas, elas só se mostrarão
acertadas ou desastrosas lá adiante, na hora do
balanço final. Incertos são nossos amores, e por isso
é tão importante sentir-se bem mesmo estando só.

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

A argumentação desenvolvida no texto está
orientada no sentido de persuadir o leitor a concluir
que:

A) ajudando-nos a conviver com os grandes medos
da alma humana, a psicoterapia é benéfica.

B) na vida, só sabemos se nos equivocamos ou não
em nossas escolhas na hora do balanço final.

C) ninguém vive seguro: tudo é passageiro e incerto
neste mundo, especialmente nossos amores.

D) os que mais sofrem entre nós são os arrogantes,
que anseiam por poder e se creem imortais.

E) a religião é a verdadeira alternativa para a
aparente falta de sentido da existência do homem.

Enfim, incerta é a vida e tudo o que ela comporta.
Somos aprendizes, somos novatos, mas
beneficiários de uma dádiva: nascemos. Tivemos a
chance de existir. De fazer tentativas. O sentido disso
tudo? Fazer parte. Simplesmente fazer parte.

Muitos têm uma dificuldade tremenda em
aceitar essa transitoriedade. Por isso a psicoterapia é
tão benéfica. Ela estende a mão e ajuda a domar
nosso medo. Só convivendo amigavelmente com
esses quatro fantasmas − finitude, liberdade, solidão
e falta de sentido da vida − é que conseguiremos
atravessar os dias de forma mais alegre e
desassombrada. (MEDEIROS, Marta. Revista :
12/03/2008, p. 28.)

O Globo

Questão 02

Ao longo do texto, a autora recorre a todas as
estratégias argumentativas a seguir, EXCETO:

A) ordenar as ideias obedecendo a critério fixado em
enumeração inicial.

B) transcrever discurso ou fala de autoridade na
matéria abordada na crônica.

C) recorrer ao uso reiterado da 1ª pessoa do plural
com o fim de conquistar a adesão do leitor.

D) alegar ignorância na matéria, para afastar a
hipótese de que fala de uma posição de poder.

E) interpelar o leitor com conselhos de vida ou
palavras de ordem.
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Altera-se o sentido de: “Os arrogantes são os que
menos conseguem conviver com a finitude, com a
liberdade, com a solidão e com a falta de sentido da
vida. Eles se julgam imortais, eles querem ditar as
regras para os outros, eles recusam o silêncio e não
vivem sem aplausos e holofotes, dos quais são
patéticos dependentes” (parágrafo 5), caso os dois
períodos sejam reunidos num mesmo período com o
auxílio de:

A) à medida que
B) dado que
C) porquanto
D) haja vista que
E) pois

Questão 06

Com a substituição do conectivo, altera-se o sentido
do enunciado em:

A) “Para saciar essa minha curiosidade [...]”
(parágrafo 1)
No intuito de saciar essa minha curiosidade

B) “[...] diante dessas quatro verdades [...]”
(parágrafo 3)
mediante essas quatro verdades

C) “Quanto à gratuidade da vida [...]” (parágrafo 4)
No que concerne à gratuidade da vida

D) “[...] que já é um grande projeto pessoal.”
(parágrafo 4)
pois já é um grande projeto pessoal

E) “[...] dos quais são patéticos dependentes.”
(parágrafo 5)
de que são patéticos dependentes

Questão 07

Questão 05

Todos os adjetivos destacados a seguir estão
empregados pela autora para fazer avaliação ou
valoração pessoal, EXCETO o que se lê em:

A) “[...] envolvida por um texto INSTIGANTE [...]”
(parágrafo 1)

B) “[...] não são questões FÁCEIS.” (parágrafo 4)
C) “[...] já é um GRANDE projeto pessoal.”

(parágrafo 4)
D) “[...] na hora do balanço FINAL.” (parágrafo 6)
E) “[...] dificuldade TREMENDA em aceitar essa

transitoriedade.” (parágrafo 7)

Questão 04

O enunciado destinado a justificar, no texto, ponto de
vista sustentado na frase anterior é:

A) “Mas interessada como se dela dependesse
minha sobrevivência.” (parágrafo 1)

B) “As outras perturbações são mais corriqueiras.”
(parágrafo 4)

C) “Volto a destacar: bom humor e humildade são
essenciais para ficarmos em paz.” (parágrafo 5)

D) “Muitos têm uma dificuldade tremenda em aceitar
essa transitoriedade.” (parágrafo 7)

E) “Ela estende a mão e ajuda a domar nosso medo.”
(parágrafo 7)

Questão 03

O enunciado cujo conteúdo é visto pela cronista como
“possível” − tal como ocorre em: “A consciência de
que vamos mor re r ta l vez se ja a ma is
desestabilizadora” (parágrafo 4) − é o seguinte:

A) “Sábio é aquele que, diante dessas quatro
verdades, não se desespera.” (parágrafo 3)

B) “Somos livres para escolher o que fazer de nossas
vidas [...]” (parágrafo 4)

C) “A arrogância e a falta de humor conduzem muita
gente a um sofrimento que poderia ser bastante
minimizado.” (parágrafo 5)

D) “Tudo é incerto, a começar pelo dia e a hora de
nossa morte.” (parágrafo 6)

E) “Muitos têm uma dificuldade tremenda em aceitar
essa transitoriedade.” (parágrafo 7)

O pronome que não se refere a elemento do texto,
mas a algo que se encontra fora dele, encontra-se
destacado em:

A) “[...] mas costumamos pensar NISSO apenas
quando há uma ameaça concreta: [...]”
(parágrafo 4)

B) “[...] mas sabemos que há como conviver com ELA
[...]” (parágrafo 4)

C) “[...] não aborreça os outros e nem a SI próprio [...]”
(parágrafo 4)

D) “Os arrogantes são os QUE menos conseguem
conviver com a finitude [...]” (parágrafo 5)

E) “Só convivendo amigavelmente com ESSES
quatro fantasmas [...]” (parágrafo 7)

Questão 08
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Um dos recursos retóricos mais explorados no texto é
a anáfora − figura que ocorre em: “Somos aprendizes,
somos novatos, mas beneficiários de uma dádiva:
nascemos.” (parágrafo 6) e também na seguinte
passagem:

A) “Sábio é aquele que, diante dessas quatro
verdades, não se desespera.” (parágrafo 3)

B) “Somos livres para escolher o que fazer de nossas
vidas, e isso é amedrontador, pois coloca a
responsabilidade em nossas mãos.” (parágrafo 4)

C) “O que estamos fazendo aqui? Estamos todos de
passagem.” (parágrafo 4)

D) “Volto a destacar: bom humor e humildade são
essenciais para ficarmos em paz.” (parágrafo 5)

E) “Eles se julgam imortais, eles querem ditar as
regras para os outros, eles recusam o silêncio e
não vivem sem aplausos e holofotes [...]”
(parágrafo 5)

Questão 09

No tocante à formação de palavras da língua, a
alternativa em que se aponta corretamente o papel
formador dos sufixos em destaque e, em seguida, a
noção que expressam, é:

A) per turbaÇÃO − sof r iMENTO (der ivam
substantivos de verbos / ato ou resultado de ato)

B) gratuiDADE − tolerÂNCIA (derivam substantivos
de adjetivos / qualidade ou estado)

C) amedrontaDOR − desastrOSO (derivam adjetivos
de verbos / provido ou cheio de)

D) mentAL − instigaNTE (derivam adjetivos de
substantivos / forma de pensar ou proceder)

E) finitUDE − passAGEM / derivam substantivos de
substantivos / relativo a, procedente de)

Questão 11

A frase em que a autora antepõe o predicativo ao
sujeito para, na argumentação, dar-lhe a devida
ênfase é a seguinte:

A) “Realmente, não são questões fáceis.”
(parágrafo 4)

B) “As outras perturbações são mais corriqueiras.”
(parágrafo 4)

C) “Volto a destacar: bom humor e humildade são
essenciais para ficarmos em paz.” (parágrafo 5)

D) “Enfim, incerta é a vida e tudo o que ela comporta.”
(parágrafo 6)

E) “Por isso a psicoterapia é tão benéfica.”
(parágrafo 7)

Questão 10

Questão 13

Considere-se a seguinte passagem do texto:

“Somos livres para escolher o que fazer de nossas
vidas, e isso é amedrontador, pois coloca a
responsabilidade em nossas mãos. A solidão
assusta, mas sabemos que há como conviver com
ela: basta que a gente dê conteúdo à nossa
existência, que tenhamos uma vontade incessante de
aprender, de saber, de se autoconhecer.”
(parágrafo 4)

A sugestão de reescrita INACEITÁVEL, do ponto de
vista gramatical, é a seguinte:

A) substituir a conjunção “pois” por “visto”,
reescrevendo no infinitivo o verbo da oração.

B) usar, em vez de “basta”, “bastando para tanto”,
após trocar o sinal de dois-pontos por vírgula.

C) substituir a forma verbal “dê” por “damos”,
cuidando de apagar a forma indefinida “a gente”.

D) eliminar o acento grave no “a” de “à nossa
existência”.

E) reformular a sintaxe da última oração, usando o
pronome átono “nos” em lugar de “se”.

A alternativa em que a tentativa de reescrita da
oração adjetiva destacada em: “[...] acho que da
Viviane Mosé, QUE JÁ FOI MENCIONADA NESTA
PÁGINAANTERIORMENTE [...]”, ocasiona ERRO de
regência verbal é:

A) a quem já me reportei nesta página,
anteriormente.

B) de quem me oriento, quando o assunto é
psicanálise.

C) sobre quem costumo falar aos amigos e leitores.
D) por quem sempre nutri uma grande admiração.
E) com quem mantive já um diálogo bastante cordial.

Questão 12
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A Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, conhecida como
R i o + 2 0 , r e u n i r á r e p r e s e n t a n t e s d o s
193 Estados-Membros das Nações Unidas para
debaterem temas como mudanças climáticas,
desmatamento e proteção aos mares e florestas, a
fim de elaborar uma agenda de ações globais. Como
instrumento preparatório dessa conferência, foi
elaborado, em janeiro de 2012, um documento que
traz um compilado de propostas, enviadas pelos
Estados-Membros, como um esboço para guiar as
discussões em junho, no Rio de Janeiro. O
documento descrito é denominado:

A) .
B) .
C) Cúpula da Terra.
D) Cúpula dos Povos.
E) Cúpula dasAméricas.

Zero Draft
Global Summit

Questão 16

O Secretário-Geral da ONU, Ban Kimoon, elevou
ontem o tom contra o governo de Bashar al-Assad.
Segundo Ban, o número de incidentes violentos e
mortes aumentou no país governado por al-Assad
nos últimos dias, um sinal de que o “cessar-fogo é
claramente incompleto”. A reunião de ontem, na
ONU, contou com três dos cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança, além de
Arábia Saudita, Qatar, Turquia, entre outros países.
Juntas, as nações presentes consideraram o plano
de paz do enviado especial da ONU e da Liga Árabe,
Kofi Annan, como a última chance para a paz no país
de al-Assad.

O país árabe ao qual se dirigem os comentários do
Secretário-Geral e as ações da ONU é a:

A) Líbia.
B) Síria.
C) Argélia.
D) Tunísia.
E) Eritreia.

( .
O Globo. 20 abr. 2012, O mundo, p. 31.Adaptado.)

Ban acusa Assad de violação total da trégua

Questão 17

ATUALIDADES

Nossas gramáticas consideram INACEITÁVEL a
mudança de colocação do pronome átono indicada
em:

A) “[...] me deparei com as quatro principais questões
que assombram nossas vidas [...]” / deparei-me

B) “[...] trate de fazer o bem e de se divertir [...]” /
divertir-se

C) “Eles se julgam imortais [...]” / julgam-se
D) “[...] elas só se mostrarão acertadas ou

desastrosas lá adiante [...]” / mostrarão-se
E) “[...] e por isso é tão importante sentir-se bem

mesmo estando só. / se sentir

Questão 15

Um dos verbos destacados em: “Nossas maiores
angústias e dificuldades ADVÊM da maneira como
LIDAMOS com nossa finitude [...]” (parágrafo 3), está
flexionado INCORRETAMENTE na seguinte
tentativa de reescrita do enunciado:

A) Nossas maiores angústias e dificuldades por certo
advinham da maneira como lidávamos com nossa
finitude.

B) Nossas maiores angústias e dificuldades advirão
quem sabe da maneira como lidemos com nossa
finitude.

C) Nossas maiores angústias e dificuldades adviriam
talvez da maneira como temos lidado com nossa
finitude.

D) Nossas maiores angústias e dificuldades talvez
advenham da maneira como lidamos com nossa
finitude.

E) Nossas maiores angústias e dificuldades sempre
adviram da maneira como lidamos com nossa
finitude.

Questão 14
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

Em relação ao Sistema Único de Saúde – SUS
analise as afirmativas abaixo.

I. O SUS faz parte das ações definidas na
Constituição como de “relevância pública”, sendo
atribuído ao poder público a sua regulamentação
e a fiscalização e o controle das ações e dos
serviços de saúde.

II. A Lei n° 8.080/90 institui o Sistema Único de
Saúde, constituído pelo 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.

III. O processo de descentralização em saúde no
Brasil envolve não apenas a transferência de
serviços, mas também de responsabilidades,
poder e recursos da esfera federal para a estadual
e a municipal.

Com base na análise realizada marque:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
D) se somente as afirmativas II e III estiverem

corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 20

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca o
retrocesso da malária em todo o planeta: de
233 milhões de casos em 2000 para 225 milhões em
2009. No entanto, a pandemia ainda atinge
108 países e a metade da população mundial. As
crianças, que ainda não tiveram tempo de constituir
uma imunidade, pagam o preço mais caro.

A região do planeta que concentra o maior número de
casos da doença em foco é a:

A) América do Sul.
B) América Central.
C) África subsaariana.
D) Ásia setentrional.
E) Ásia meridional.

(LÉNA, P. . Le Monde
Diplomatique Brasil, ano 5, n. 54, jan. 2012, p. 21.)

Malária: uma pandemia que persiste

No Brasil, foi criada, em novembro de 2011, uma
comissão nacional com o objetivo de examinar e
esclarecer graves violações dos direitos humanos
e n v o l v e n d o c a s o s d e t o r t u r a , m o r t e s ,
desaparecimentos forçados e ocultação de
cadáveres ocorridos no passado. No dia 11 de abril de
2012, em São Paulo, criou-se uma comissão
municipal com o mesmo objetivo. A instituição
descrita acima é denominada, precisamente,
Comissão:

A) deAnistia.
B) de fábrica.
C) da Verdade.
D) de Justiça e Paz.
E) de Justiça e Cidadania.

Questão 18

Organismos oficiais responsáveis pelo planejamento
do setor energético estimam que mais de dois terços
do potencial ainda inexplorado para a produção de
energia elétrica no Brasil está na Amazônia. O
aproveitamento desse potencial recebeu um forte
impulso em janeiro de 2011, com o início das obras
das hidrelétricas no rio Madeira, em Rondônia. Essas
obras foram afetadas, em março de 2012, por greves
de trabalhadores, colocando em risco o cumprimento
do cronograma oficial.

Uma das usinas hidrelétricas em construção no rio
Madeira mencionada acima é:

A) Belo Monte.
B) Balbina.
C) Samuel.
D) Teles Pires.
E) SantoAntônio.

(NETTO, D.
Carta Capital, ano XVII, n. 694, 25 abr. 2012, p. 40.

Adaptado.)

Barrageiros na
Amazônia.

Questão 19
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Questão 23

As Comissões Intergestores pactuarão a
organização e o funcionamento das ações e dos
serviços de saúde integrados em redes de atenção à
saúde. Considerando a atuação de cada uma dessas
Comissões, marque a alternativa correta.

A) Uma das competências exclusivas da
CIT (Comissão Intergestores Tripartite) é a
pactuação dos critérios para o planejamento
integrado das ações e serviços de saúde da
Região de Saúde, em razão do compartilhamento
da gestão.

B) A CIR (Comissão Intergestores Regional) atuará
no âmbito do Estado, estando vinculada à
Secretar ia Estadual de Saúde, sendo
responsável, privativamente, pelas referências
das regiões interestaduais de atenção à saúde
para o atendimento da integralidade da
assistência.

C) ACIB (Comissão Intergestores Bipartite) pactuará
as diretrizes nacionais, do financiamento e das
questões operacionais das Regiões de Saúde
situadas em fronteiras com outros países,
respeitadas, em todos os casos, as normas que
regem as relações internacionais.

D) Caberá a todas as Comissões Intergestores
pactuar as diretrizes gerais para a composição da
RENASES e articular políticas e programas de
interesse para a saúde, cuja execução envolva
áreas não compreendidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).

E) Cada uma dessas Comissões Intergestores terá
por finalidade propor prioridades, métodos e
estratégias para a formação e educação
continuada dos recursos humanos do Sistema
Único de Saúde (SUS), conforme a esfera
correspondente.

Questão 22

O acordo de colaboração entre os entes federativos
para a organização da rede interfederativa de
atenção à saúde será firmado por meio de Contrato
Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAPS). A
respeito desse Contrato é INCORRETO afirmar que:

A) tem o objetivo de organizar e integrar as ações e
os serviços de saúde, sob a responsabilidade dos
entes federativos em uma Região de Saúde, com
a finalidade de garantir a integralidade da
assistência aos usuários.

B) o estabelecimento de estratégias que incorporem
a avaliação do usuário das ações e dos serviços,
como ferramenta de sua melhoria é uma das
diretrizes que devem ser observadas pelo COAPS
para fins de garantia da gestão participativa.

C) definirá, entre outras coisas, as responsabilidades
individuais e solidárias dos entes federativos com
relação às ações e serviços de saúde, os
indicadores e as metas de saúde e os critérios de
avaliação de desempenho.

D) disporá basicamente e restritamente a respeito da
oferta de ações e serviços de vigilância em saúde,
promoção, proteção e recuperação da saúde em
âmbito regional e inter-regional.

E) o desempenho aferido com base nos indicadores
nacionais de garantia de acesso servirá como
parâmetro para avaliação do desempenho da
prestação das ações e dos serviços definidos no
COAPS em todas as Regiões de Saúde.
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De acordo com a competência e atribuição de cada
esfera de gestão do Sistema Único de Saúde – SUS,
marque a segunda coluna de acordo com a opção
correspondente na primeira:

Primeira Coluna

(1) Direção nacional do SUS
(2) Direção estadual do SUS
(3) Direção municipal do SUS

Segunda Coluna

( )Participar da formulação da política e da
execução de ações de saneamento básico.

( )Gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.

( )Formular, avaliar e apoiar políticas de
alimentação e nutrição.

Asequência correta é:

A) 1, 2, 3.
B) 2, 3, 1.
C) 3, 2, 1.
D) 2, 1, 3.
E) 3, 1, 2.

Questão 24

Conforme o disposto no Decreto nº 7.508, de 28 de
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e em
seguida marque a alternativa correta.

I. O Mapa da Saúde é a descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e
serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela
iniciativa privada, considerando-se a capacidade
instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido com base nos indicadores
de saúde do sistema.

II. Os serviços de atenção hospitalar e os
ambulatoriais especializados, entre outros de
maior complexidade e densidade tecnológica,
deverão ser referenciados pelas Portas de
Entrada, dentre as quais estão os serviços de
urgência e emergência.

III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão adotar relações específicas e
complementares de ações e serviços de saúde,
pois isso violaria a competência privativa do
Ministério da Saúde a esse respeito.

Após análise, assinale a alternativa correta.

A) Somente a I está correta.
B) Somente a II está correta.
C) Somente a III está correta.
D) Somente I e II estão corretas.
E) Somente II e III estão corretas.

Questão 25
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Questão 26

O planejamento é objeto de grande parte do
arcabouço legal do SUS, quer indicando processos e
métodos de formulação, quer como requisito para fins
de repasse de recursos e de controle e auditoria. A
respeito desse processo de planejamento, é correto
afirmar que:

A) o Plano de Saúde operacionaliza as intenções
expressas na ProgramaçãoAnual de Saúde e tem
como propósito determinar o conjunto de ações
voltadas à promoção, à proteção e à recuperação
da saúde, bem como da gestão do SUS.

B) a Programação Anual de Saúde é o instrumento
que apresenta os resultados alcançados com a
execução do Plano de Saúde e orienta eventuais
redirecionamentos que se fizerem necessários.

C) o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as
diretrizes a serem observadas na elaboração dos
Planos de Saúde, de acordo com as
características epidemiológicas e da organização
de serviços nos entes federativos e nas Regiões
de Saúde.

D) o Relatório Anual de Gestão define as ações que,
no ano específico, irão garantir o alcance dos
objetivos e o cumprimento das metas do Plano de
Saúde e estabelece as metas anuais relativas a
cada uma das ações definidas.

E) compete à Comissão Intergestores Regional –
CIR pactuar as etapas do processo e os prazos do
planejamento municipal, em consonância com os
planejamentos estadual e nacional.

Questão 27

Em relação ao Pacto pela Saúde e seus
componentes, analise as opções abaixo e assinale a
correta.

A) O Pacto de Gestão é o compromisso entre os
gestores do SUS em torno de prioridades que
apresentam impacto sobre a situação de saúde da
população brasileira.

B) O Pacto pela Vida estabelece diretrizes para a
gestão do Sistema Único de Saúde nos aspectos
da descentralização, regionalização e do
financiamento.

C) Tanto o Pacto em Defesa do SUS quanto o Pacto
pela Vida buscam aprofundar o processo de
d e sce n t ra l i za çã o , co m ê n fa se n u ma
centralização compartilhada.

D) O fortalecimento da capacidade de resposta às
doenças emergentes e endemias, com ênfase na
dengue, hanseníase e tuberculose é uma das
metas do Pacto de Gestão.

E) Uma das ações do Pacto em Defesa do SUS é o
estabelecimento do diálogo com a sociedade,
além dos limites institucionais do SUS.

O Sistema de Autorização de Procedimentos de Alta
Complexidade (SIA-APAC) tem por objetivo:

A) o controle administrat ivo da produção
ambulatorial dos procedimentos de alta
complexidade.

B) a identificação e autorização dos procedimentos
de alta complexidade realizados nos hospitais.

C) o controle financeiro da produção hospitalar dos
procedimentos de alta complexidade oferecidos
pelo SUS.

D) a emissão de parecer técnico a respeito dos
procedimentos de alta complexidade realizados
pelo SUS.

E) fornecer dados, para a realização de auditorias,
dos procedimentos de alta complexidade.

Questão 28

Questão 29

As unidades de saúde que identificam, investigam e
notificam, quando confirmados, os casos de
doenças, agravos e/ou acidentes relacionados ao
trabalho, são chamadas(os) de:

A) centros ocupacionais.
B) unidades de notificação.
C) unidades sentinelas.
D) centros notificadores.
E) unidades de vigilância.
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A respeito do Sanitarismo Campanhista, é correto
afirmar que:

A) o modelo surgiu com a urbanização e a
industrialização aceleradas que ocorreram no
Brasil nos anos 20/30 e com o fortalecimento das
Santas Casas e do Programa de Interiorização de
Ações de Saúde e Saneamento.

B) encarna a saúde pública tradicional desenvolvida
desde o início do século, visando ao combate das
grandes endemias e fundamenta-se nos
conhecimentos sobre as causas e transmissão
das doenças infecciosas propiciados pela
revolução pasteuriana.

C) nasceu a partir e no interior do sistema
previdenciário, dando assistência inicialmente
apenas às famílias e aos trabalhadores inseridos
formal e reconhecidamente no mercado de
trabalho.

D) essa lógica de atenção ajustava-se e valorizava o
sistema industrial que necessitava de
trabalhadores em condições de trabalhar e de um
sistema de saúde que atendesse a essa
demanda.

E) foi aprovado pelo Congresso Nacional a partir da
Lei Eloi Chaves, marco inicial da previdência
social no Brasil. Através deste modelo foram
instituídas as Caixas de Aposentadoria e Pensão
(CAP's).

Questão 30

O conjunto de at iv idades de Vig i lânc ia
Epidemiológica configura um sistema, em geral,
voltado para agravos específicos, cujo objetivo final é
a prevenção, e constitui um instrumento
indispensável à elaboração, ao acompanhamento e à
avaliação de programas de saúde. Sobre o tema
Vigilância Sanitária e estudos epidemiológicos,
analise as afirmativas a seguir e assinale a
INCORRETA.

A) Os estudos de prevalência medem a prevalência
de um agravo, ou de um evento qualquer, em uma
população bem definida, em um determinado
momento do tempo, sendo colhidos dados tanto
sobre a morbidade quanto aqueles relativos às
características das pessoas e dos lugares,
configurando estudos seccionais, de corte
transversal.

B) Os estudos ecológicos caracterizam-se pela
utilização de dados agregados, referidos a uma
população de uma determinada área, fornecendo
medidas de corre lação ent re médias
populacionais, geralmente expressas sob a forma
de coeficientes.

C) Os estudos transversais permitem identificar
fatores associados à ocorrência de uma doença
ou agravo em nível individual, sendo as
informações sobre a presença do fator e sobre a
morbidade referentes à mesma pessoa.

D) Nos estudos longitudinais, a observação da
ocorrência de morbidade e da presença de um
fator de risco é feita em momentos distintos, o que
permite medir a influência de um determinado
fator sobre a probabilidade de ocorrência de uma
determinada doença ou um agravo.

E) Os estudos de coortes partem de uma população
sadia – o mais homogênea possível – na qual se
distinguem um grupo de expostos e outro de não
expostos ao fator considerado, medindo-se a
ocorrência da doença em cada grupo, após um
período de observação variável em função das
características da doença em questão.

Questão 31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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A levofloxacina é um antimicrobiano da classe das
quinolonas de terceira geração. É indicada no
tratamento de infecções bacterianas causadas por
agentes sensíveis ao medicamento, tais como nas
infecções de trato respiratório superior e inferior,
infecções de pele e tecidos subcutâneos e infecções
de trato urinário. Sobre as quinolonas, analise as
afirmativas a seguir e assinale a INCORRETA.

A) As quinolonas são bem absorvidas após
administração oral e distribuem-se amplamente
pelos tecidos do corpo, sendo uma fração
significativa desses fármacos excretada de forma
inalterada na urina.

B) Tanto a levofloxacina quanto a ciprofloxacina são
fluorquinolonas ativas contra bactérias
Gram-positivas e Gram-negativas.

C) A levofloxacina pode causar tremor e taquicardia
como efeitos colaterais.

D) A ciprofloxacina tem uma atividade mais potente
contra pneumococci quando comparada à
levofloxacina.

E) Todas as quinolonas devem ser administradas
com cautela em pacientes com histórico de
epilepsia.

Questão 36

Por meio do Sistema de Informações de Agravos de
Notificação (SINAN), recolhem-se informações sobre
a ocorrência de diversos agravos à saúde, de
notificação compulsória. Todos os serviços de saúde
devem informar aos órgãos responsáveis das
Secretarias de Saúde os casos diagnosticados de
qualquer desses agravos, havendo, para cada um,
uma relação dos principais objetivos do Sistema de
Informação em Saúde (SIS). O agravo de notificação
compulsória, cujo principal objetivo para o SIS é
relacioná-lo com a ocupação e o ambiente de
trabalho, é:

A) tétano acidental.
B) hepatite viral.
C) pneumoconiose.
D) leptospirose.
E) meningite.

Questão 32

A eletroforese, realizada em meio poroso, deve ser
protegida do efeito destrutivo conhecido como
eletrosmose. Este efeito se origina da carga adquirida
na superfície do sólido que faz com que a substância
analisada aja como um fraco trocador de íons,
atraindo íons de carga oposta e promovendo um
verdadeiro movimento iônico – principalmente de
componentes do tampão –, em direção ao eletrodo de
carga oposta ao da carga do sólido. O efeito da carga
adquirida na superfície do sólido é conhecido como:

A) potencial zeta.
B) indução indireta.
C) potencial de escoamento.
D) indução direta.
E) instabilidade coloidal.

Questão 33

Questão 34

Sobre o tema “Fármacos anti-hipertensivos”, analise
as alternativas a seguir e assinale aquela cujo
fármaco NÃO afeta o sistema renina-angiotensina.

A) Lisinoprol.
B) Losartan.
C) Perindopril.
D) Valsartan.
E) Hidralazina.

Questão 35

Uma interação clínica bastante significativa pode
ocorrer na administração concomitante do lítio com:

A) glibenclamida.
B) paroxetina.
C) amoxacilina associada ao clavulanato.
D) nifedipina.
E) atenol.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

O fluconazol é um antifúngico derivado do triazol,
indicado para o tratamento da candidíase vaginal
recorrente. A administração concomitante do
fluconazol pode aumentar as concentrações
plasmáticas do(a) ________________________.

Assinale a alternativa correta.

A) digoxina.
B) glibenclamida.
C) suramina.
D) neomicina.
E) metotrexato.

Questão 37
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Questão 38

O uso clínico dos antagonistas H baseia-se,
principalmente, na sua capacidade de inibir a
secreção ácida gástrica, especialmente em
pacientes com úlceras pépticas. Em doses
apropriadas, os vários antagonistas H parecem
produzir respostas terapêuticas equivalentes,
embora sejam diferentes na sua propensão a causar
efeitos colaterais. Sobre essa classe farmacológica,
analise as afirmativas a seguir e assinale a correta.

A) Na terapia concomitante com a varfarina, o
cloridrato de ranitidina interfere significativamente
em sua metabolização.

B) O cloridrato de ranitidina possui uma dose de
manutenção máxima de 150 mg para a esofagite
de refluxo, sendo essa dose normalmente
administrada à noite.

C) Ao contrário da cimetidina, a ranitidina interage
com o citocromo P450, retardando o metabolismo
hepático de determinados fármacos, como os
benzodiazepínicos, o propranolol e a nifedipina.

D) As soluções injetáveis de 50 mg/mL de cloridrato
de ranitidina também estão disponíveis, podendo
ser administradas 100 mg por via intramuscular
ou intravenosa a cada 6 a 8 horas.

E) Os antagonistas H não são tolerados e podem
ser administrados em doses que excedem as
doses necessárias para produzir efeito, podendo
ser tomadas somente uma ou duas vezes por dia.

2

2

2

Os anestésicos locais são fármacos que bloqueiam a
condução nervosa quando aplicados localmente no
tecido nervoso, em concentrações apropriadas.
Agem em qualquer parte do sistema nervoso e em
todo tipo de fibra nervosa. Sobre esse tema, analise
as afirmativas a seguir e assinale a INCORRETA.

A) A vantagem prática e necessária dos fármacos
denominados anestésicos locais consiste em sua
ação reversível, ou seja, seu uso é seguido pela
recuperação completa da função nervosa, sem
nenhuma evidência de lesão estrutural às fibras
ou às células nervosas.

B) Seu principal local de ação é a membrana celular,
uma vez que o bloqueio da condução pode ser
demonstrado em axônios gigantes dos quais o
axoplasma foi removido.

C) Bloqueiam a condução nervosa, diminuindo ou
impedindo o grande aumento transitório na
permeabilidade das membranas excitáveis ao
Na que é produzido por uma discreta
despolarização da membrana, resultando na
interação direta com canais de Na sensíveis à
voltagem.

D) Diminuindo-se a concentração de Ca no meio
que banha o nervo, pode-se aliviar o bloqueio da
condução produzido pelos anestésicos locais,
uma vez que ocorre a alteração do potencial de
superfície do campo elétrico transmembrana.

E) O destino metabólico dos anestésicos locais é de
imensa importância prática, porque sua toxidade
depende amplamente do equilíbrio entre sua
velocidade de absorção – que pode ser reduzida
consideravelmente pela incorporação de um
agente vasoconstritor na solução anestésica – e
sua velocidade de destruição.

+

+

+

Questão 39
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A assistência farmacêutica trata de um conjunto de
ações voltadas à promoção, proteção e recuperação
da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o
medicamento como insumo essencial e visando ao
acesso e ao seu uso racional. Entre os treze eixos
estratégicos da Política Nacional de Assistência
Farmacêutica, está:

A) educar os usuários ou consumidores acerca dos
riscos da automedicação, da interrupção e da
troca da medicação prescrita, bem como quanto à
necessidade da receita médica, no tocante à
dispensação de medicamentos tarjados.

B) enquadrar a propaganda de produtos
farmacêuticos, tanto aquela direcionada aos
médicos, quanto especialmente a que se destina
ao comércio farmacêutico e à população leiga, em
todos os preceitos legais vigentes, nas diretrizes
éticas emanadas do Conselho Nacional de
Saúde, bem como nos padrões éticos aceitos
internacionalmente.

C) colaborar na elaboração e na ampla divulgação
do Formulário Terapêutico Nacional, instrumento
importante para a orientação da prescrição e
dispensação dos medicamentos, por parte dos
profissionais de saúde, e para a racionalização do
uso desses produtos.

D) promover a sistematização do arcabouço legal da
vigilância sanitária, adequando-o aos princípios e
às diretrizes do SUS e ao atual momento de
descentralização da gestão.

E) modernizar e ampliar a capacidade instalada e de
produção dos Laboratórios Farmacêuticos
Oficiais, visando ao suprimento do SUS e ao
cumprimento de seu papel como referência de
custo e qualidade da produção de medicamentos,
incluindo-se a produção de fitoterápicos.

Questão 41

A imunidade celular é expressa como citotoxidade
contra as células-alvo pela ativação das células

ou citotóxicas. Fármacos imunossupressores,
como a ciclosporina, têm uma capacidade altamente
seletiva em inibir a ativação das células T, e, ao
contrário dos imunossupressores citotóxicos, as
concentrações terapêuticas da ciclosporina não
causam mielossupressão. Sobre a ciclosporina,
analise as afirmativas a seguir e assinale a
INCORRETA.

A) As principais manifestações tóxicas da
ciclosporina são hepáticas – ocorre em 25 a 75%
dos pacientes tratados com o fármaco – e, apesar
de ter uma relação com a dose e ser usualmente
reversível, é frequentemente obrigatória a
suspensão ou a modificação da terapia.

B) Embora o seu sítio de ação não tenha sido
definido precisamente, a ciclosporina inibe uma
resposta celular precoce aos estímulos
antigênicos e regulatórios, primariamente em
populações de células .

C) O bloqueio das vias que afetam a capacidade de
resposta dos linfócitos resulta em um espectro de
alterações secundárias na função celular que
geram efeitos terapêuticos e efeitos indesejáveis
do fármaco.

D) Os alvos moleculares para a ciclosporina são uma
família de proteínas chamadas ciclofilinas, que se
ligam à ciclosporina e aos seus análogos ativos
com alta afinidade.

E) A ciclosporina é utilizada primariamente em
associação com a prednisona para manter
transplantes renais, hepáticos e cardíacos.

T killer

T helper

Questão 40

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt
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Sobre a Política Nacional de Medicamentos e as
responsabilidades dos Gestores Federais, analise as
informações a seguir e assinale a alternativa correta.

A) Coordenar e monitorar os sistemas básicos para a
Política de Medicamentos, de que são exemplos o
de Vigilância Sanitária, o de Vigilância
Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de
Saúde Pública.

B) Investir em infraestrutura das centrais
farmacêuticas, visando a garantir a qualidade dos
produtos até a sua distribuição.

C) Definir o elenco de medicamentos que serão
adquiridos diretamente pelo Estado, inclusive os
de dispensação em caráter excepcional, tendo
por base critérios técnicos e administrativos
referidos nas diretrizes da política e destinando
orçamento adequado à sua aquisição.

D) Assegurar o suprimento dos medicamentos
destinados à atenção básica à saúde de sua
população, integrando sua programação à do
Estado, visando a garantir o abastecimento, de
forma permanente e oportuna.

E) Adquirir, além dos produtos destinados à atenção
básica, outros medicamentos essenciais que
estejam definidos nos Planos Municipais de
Saúde, como responsabilidade concorrente do
município.

Questão 42

Sobre as infrações e sanções éticas e disciplinares
aplicáveis aos farmacêuticos, assinale a alternativa
que apresenta apenas aspectos relacionados com
circunstâncias agravantes para a imposição de pena
e sua gradação.

A) Confissão espontânea da infração e reincidência
após um ano do cumprimento de pena disciplinar.

B) Premeditação e obtenção de vantagem
pecuniária decorrente do consumo do produto
elaborado ou do serviço prestado.

C) Ter a infração sido cometida durante o
cumprimento de pena disciplinar e não ter sido a
ação o fundamento para a consecução do
envento.

D) Ter o indiciado sofrido coação para a prática do ato
e ser infrator primário.

E) Acumulação de infrações, sendo duas ou mais
cometidas no mesmo momento e confissão
espontânea da infração.

Questão 43

Sobre as doenças causadas por
outras, que não e , e os testes de
diagnóstico laboratorial, analise as afirmativas a
seguir e assinale a INCORRETA.

A) A é a causa mais comum de
infecção do trato urinário e representa cerca de
90% das primeiras infecções do trato urinário em
mulheres jovens.

B) A e os estreptococos do grupo B são as
causas principais de meningite em lactentes,
tendo cerca de 75% das isoladas de casos
de meningite apresentado o antígeno K1.

C) A é encontrada no trato
respiratório e nas fezes de, aproximadamente,
5% das pessoas normais e é responsável por uma
grande fração (cerca de 60%) das pneumonias
bacterianas.

D) Morfologicamente, as
assemelham-se umas às outras, porém a
existência de grandes cápsulas sugere ,
e provas de tumefação capsular direta podem ser
realizadas em klebsielas visualizadas em
amostras a fresco.

E) As amostras são semeadas em ágar-sangue e em
meios de cultura diferenciais nos quais a rápida
identicação preliminar de bactérias entéricas
Gram-negativas costuma ser possível.

Enterobacteriaceae
Samonella Shigella

Escherichia coli

E. coli

E. coli

Klebsiella pneumoniae

Enterobacteriaceae

Klebsiella

Questão 44
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Os bacilos Gram-positivos formadores de esporos
são espécies de e . Algumas
espécies desses gêneros estão associadas a
doenças importantes nos seres humanos, mediadas,
ou não, por toxinas. Sobre a morfologia e a
indentificação dessas bactérias, analise as
informações a seguir e assinale a alternativa correta.

A) As bactérias características do gênero
apresentam esporos maiores que o diâmetro dos
bastonetes nos quais se formam, podendo os
esporos ter localização central, subterminal ou
terminal.

B) As bactérias do gênero medem
1 x 3-4 µm e têm extremidades em corte
transversal reto, sendo arranjadas em longas
cadeias e apresentando esporos localizados no
centro dos bacilos imóveis.

C) A maioria das espécies de é móvel e
possui flagelos peritríquios.

D) As colônias de são redondas e têm um
aspecto de “vidro lapidado” à luz transmitida
através do mesmo, formando um crescimento que
lembra um “pinheiro invertido”.

E) Alguns produzem grandes colônias
elevadas com bordas bem delimitadas, enquanto
outros produzem colônias menores que se
estendem numa trama de filamentos finos.

Bacillus Clostridium

Bacillus

Clostridium

Bacillus

B.anthracis

Bacillus

Questão 45

Sobre os mecanismos e as características da
esterilização térmica, analise as informações a seguir
e assinale a alternativa INCORRETA.

A) A coagulação proteica ocorre à temperatura mais
baixa e em menor tempo, quando na presença de
água, concluindo-se que a morte pelo calor úmido
resulta da coagulação e desnaturação de enzimas
e proteínas essenciais.

B) É indesejável a permanência de bolsões de ar
internamente à autoclave, daí decorrendo a
importância do teste de Bowie-Dick, que consiste
em efetuar ciclo diário com pacote contendo
indicador químico sensível à temperatura: a
remoção inadequada de ar ocasiona falha na
viragem do indicador.

C) No calor seco, a inativação microbiana resulta
principalmente de processo oxidativo, o qual
requer tempo e temperatura maiores quando
comparado ao calor úmido.

D) Fatores técnicos, como aglomeração de esporos,
ou fase , podem conduzir a que nos tempos
iniciais de inativação térmica ocorra um desvio na
curva de sobreviventes, ocorrendo inativação sob
tempos maiores.

E) A adição de calor ao vapor saturado torna-o
superaquecido, útil tanto no aquecimento quanto
na esterilização, pela ausência de água líquida, e,
portanto, apresentando maior efetividade na
morte microbiana.

lag

Questão 46

Sobre os testes para o diagnóstico de Diabetes Melito
e de hipoglicemia, analise as alternativas a seguir e
assinale o teste que NÃO está indicado nesse tipo de
avaliação.

A) Cistatina C.
B) Autoanticorpos anti-ilhotas.
C) Peptídeo C-sérico.
D) Frutosamina sérica.
E) Albumina glicada.

Questão 47
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Sobre as provas de função renal, analise as
afirmativas a seguir e assinale a INCORRETA.

A) O teste de concentração de urina é considerado
normal quando a densidade urinária é 1,025 e
indicativo de redução da função renal quando a
densidade urinária é < 1,020.

B) A interpretação do teste de concentração de
vasopressina (ADH) é baseada na administração
de cinco unidades de vasopressina, provocando
diminuição da osmolaridade a valores inferiores a
10% do valor causado pela desidratação no
diabetes.

C) A avaliação da Prostaglandina-D-Sintase,
também conhecida como ço proteína, é uma
proposta de marcador alternativo para a Taxa de
Filtração Glomerular (TFG) em crianças,
diabéticos e pessoas com vários tipos de doenças
renais.

D) A depuração de creatinina, sobretudo as medidas
seriadas, é o exame mais confiável da função
renal, sendo independente do fluxo urinário.

E) Adeterminação da osmolaridade urinária, durante
a restrição de água, é um teste sensível e exato da
função renal reduzida, cujo comprometimento
grave apresenta va lores in fer io res a
400 mOsm/Kg.

≥

β-tra

Questão 48

Entre os protozoários intestinais e as doenças
associadas, está a giardíase, causada pelo
protozoário flagelado móvel . Sobre a
giardíase, analise as informações a seguir e assinale
a alternativa INCORRETA.

A) A detecção do antígeno da nas fezes é o
método de preferência, sendo realizado por meio
d e i m u n o e n s a i o e n z i m á t i c o , e t e m
sensibilidade/especificidade > 80% / > 98%
quando comparada à microscopia.

B) O reconhecimento de cistos ou trofozoítos nas
fezes, ou, ocasionalmente, no material oriundo do
duodeno, que foi concentrado e corado
permanentemente, é o padrão ouro para o
diagnóstico da doença.

C) Estão disponíveis testes imunológicos por meio
de fixação de complemento e ELISA, sendo que o
ELISA para IgG, IgM e IgA tem valor preditivo
negativo > 98% e a presença de anticorpos muito
útil para estabelecer o diagnóstico de infecção
recente.

D) A sens ib i l idade para reconhec imento
microscópico dos cistos nos esfregaços fecais é
de, aproximadamente, 50%, devendo ser
examinadas um número maior ou igual a duas
amostras de fezes.

E) Na infecção crônica, pode ocorrer a síndrome da
má absorção, sendo possível a identificação do
DNAde nas fezes por PCR.

Giardia lamblia

Giardia

Giardia lamblia

Questão 49
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A endocardite infecciosa é uma infecção não
contagiosa das válvulas ou do revestimento cardíaco,
podendo ser aguda ou subaguda. Para o diagnóstico
dessa doença, foram definidos critérios classificados
como maiores e menores. Analise os critérios
maiores apresentados a seguir e assinale a
alternativa que NÃO representa um desses critérios.

A) Microrganismos típicos: ,
, , HACEK

[ , , ,
, ], enterococos em duas ou mais

hemoculturas na ausência de foco primário ou
hemoculturas persistentemente positivas
colhidas com mais de uma hora de intervalo.

B) Sorologia positiva para
(IgG > 1: 1800).

C) DNA bacteriano ou fúngico no sangue ou na
válvula, incluindo sp.,

, outros micro-organismos novos ou não
habituais.

D) Bioquímicos: Proteína C-reativa (PC-R)
> 1 0 0 m g / m L o u V e l o c i d a d e d e
Hemossedimentação (VHS) > 30 mm/h se
< 60 anos de idade ou > 50 mm/h se > 60 anos de
idade.

E) Bacteremia por , mesmo se de fonte
nosocomial ou de fonte de infecção removível,
caso presente.

Streptococcus viridans
S. Bovis Staphylococcus aureus
Haemophilus Actinobacillus Cardiobacterium
Eikenella Kingella

Coxiella burnetti

Bartonella Tropheryma
whipplei

S. aureus

Questão 50




