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1. Doença parasitária, causada pelo trematódeo Schistosoma 
mansoni, cujas formas adultas habitam os vasos mesentéricos do 
hospedeiro definitivo e as formas intermediárias se desenvolvem 
em caramujos gastrópodes aquáticos do gênero Biomphalaria. 
Inicialmente assintomático, que pode evoluir para formas clínicas 
extremamente graves e levar o paciente ao óbito. Desta forma é 
definida a:  
a) Giardíase. 
b) Esquistossomose.  
c) Dracontíase. 
d) Leishmaniose.  

 

2. A Onicomicose é uma infecção ungueal causada por dermatófitos, 
leveduras e fungos filamentosos não dermatófitos. Atualmente a 
terapêutica das onicomicoses está baseada em três tratamentos 
distintos: terapia tópica, terapia sistêmica e terapia combinada. 
Sobre a terapia tópica, assinale a alternativa correta: 
a) O ciclopirox 8% está indicado para uso semanal. 
b) A amorolfina está indicada para uso diário. 
c) O ciclopirox está indicado apenas contra Candida spp. 
d) A amorolfina é um derivado morfolínico com amplo espectro 

de ação, incluindo dermatófitos, leveduras e fungos 
filamentosos não dermatófitos. 

 

3. As doenças circulatórias são responsáveis por impacto expressivo 
na mortalidade da população brasileira. Abaixo são descritos os 
fatores de risco para doença cardiovascular. Assinale a alternativa 
incorreta:  
a) Estresse psico-social. 
b) Gordura abdominal. 
c) Homem >65 anos e mulher >75 anos. 
d) Obesidade. 

 

4. Um dos pilares da prevenção cardiovascular são hábitos de vida 
saudáveis, incluindo alimentação saudável. Sobre as 
recomendações definidas pela Organização Mundial da Saúde, é 
correto afirmar que: 
a) Restringir a menos 5 gramas de cloreto de sódio por dia. 
b) Evitar o consumo de peixes. 
c) Consumir 02 porções de frutas, legumes e verduras por dia. 
d) Consumo de colesterol total inferior a 400mg/dia. 

 

5. A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença crônica, sistêmica, 
caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, 
adinamia, anemia e outras manifestações clínicas. Quando não 
tratada pode evoluir para óbito em 90% dos casos. No Brasil, o 
fármaco de primeira escolha para o tratamento é:  
a) Stibogluconato de Sódio. 
b) Doxiciclina. 
c) Penicilina G Cristalina. 
d) Antimoniato de N-metil glucamina.  

 

6. M.O, 05 anos apresenta infecção viral primária, aguda, altamente 
contagiosa, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto 
maculo-papular e distribuição centrípeta que, após algumas horas, 
adquire aspecto vesicular, evoluem rapidamente para pústulas e, 
posteriormente, forma crostas, em 3 a 4 dias. Apresenta febre 
moderada e sintomas sistêmicos. A principal característica clínica 
é o polimorfismo das lesões cutâneas, que se apresentam nas 
diversas formas evolutivas, acompanhadas de prurido. O 
diagnóstico clínico é:  
a) Varicela. 
b) Poliomielite. 
c) Eritema infeccioso.  
d) Impetigo.  

7. A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. O 
agravo atinge a todos os grupos etários, com maior predomínio 
nos indivíduos economicamente ativos (15 - 54 anos) e do sexo 
masculino. Sobre a tuberculose são feitas as seguintes afirmações: 

I. A prova tuberculínica quando positiva, isoladamente, indica 
a presença de infecção, e é o suficiente para o diagnóstico 
da Tuberculose doença. 

II. O exame radiológico, em pacientes com baciloscopia 
positiva, tem como função principal, a exclusão de outra 
doença pulmonar associada, que necessite de tratamento 
concomitante. 

III. A baciloscopia direta deverá ser indicada para todos os 
sintomáticos respiratórios (indivíduo com tosse e 
expectoração por três semanas ou mais). 

São corretas as afirmações: 
a) Apenas III. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 

 

8. O tracoma é uma ceratoconjuntivite crônica recidivante, afecção 
inflamatória ocular de começo insidioso ou súbito, que pode 
persistir durante anos se não tratada. Sobre o tracoma, assinale a 
alternativa incorreta:  
a) O agente etiológico do tracoma é a Chlamydia trachomatis. 
b) O período de incubação é de  5 a 12 dias.  
c) Uma das complicações é a triquíase (inversão da borda da 

pálpebra na direção da córnea). 
d) O exame ocular deve ser feito por meio de lupa binocular, 

com 2,5 vezes de aumento. 
 

9. Anafilaxia representa uma das mais dramáticas condições clínicas 
de emergência médica. Pode ser caracterizada como uma reação 
sistêmica aguda, grave, que acomete vários órgãos e sistemas 
simultaneamente e é determinada pela atividade de mediadores 
farmacológicos liberados por mastócitos e basófilos ativados. São 
sinais e sintomas cutâneos da anafilaxia, exceto: 
a) Pústula.  
b) Urticária.  
c) Rubor. 
d) Prurido sem rash. 

 

10. O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória 
crônica, multissistêmica, de causa desconhecida e de natureza 
auto-imune, caracterizada pela presença de diversos auto-
anticorpos. Na prática, costuma-se estabelecer o diagnóstico de 
LES utilizando 11 critérios. São critérios para diagnosticar LES, 
exceto: 
a) Eritema malar. 
b) Náuseas e vômitos recorrentes.  
c) Fotossensibilidade: exantema cutâneo. 
d) Convulsão (na ausência de outra causa).  

 

11. Meningite é um processo inflamatório nas meninges. As 
meningites de origem infecciosa, principalmente as causadas por 
bactérias e vírus, são as mais importantes do ponto de vista da 
saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência e potencial de 
produzir surtos. Abaixo são descritos as complicações das 
meningites bacterianas. Assinale a alternativa incorreta:  
a) Perda da audição. 
b) Distúrbio visual. 
c) Retardo mental. 
d) Cefaleia Intensa. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Giard%C3%ADase
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dracont%C3%ADase&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leishmaniose_cut%C3%A2nea
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12. A trombose venosa profunda é uma entidade frequente e grave, 
que ocorre principalmente como consequência de outras afecções 
cirúrgicas ou clínicas, podendo também ser encontrada em 
indivíduos previamente hígidos. São fatores de risco para 
trombose venosa profunda, exceto: 
a) Gastrite. 
b) Insuficiência Cardíaca.  
c) Neoplasia.  
d) Arritmia. 

 

13. A Síndrome Nefrótica (SN) acomete tanto adultos quanto crianças, 
sendo causada por doenças primariamente renais. O diagnóstico 
de Síndrome Nefrótica é feito por critérios clínicos, laboratoriais e 
pelo exame histopatológico de material de biópsia renal. Em 
adultos, uma análise clínica e laboratorial criteriosa permite 
diagnosticar até 25%. Sobre o diagnóstico clínico e laboratorial é 
correto afirmar: 
a) Proteinúria maciça: maior que 20mg/kg de peso em 24 horas. 
b) Hipoproteinemia: albumina sérica inferior a 1g/dℓ. 
c) O achado clínico mais característico é o edema, que se 

apresenta inicialmente de forma insidiosa, evoluindo 
posteriormente para edema generalizado. 

d) Diminuição dos níveis de colesterol total. 
 

14. A presença de tosse é indicativa da existência de alguma doença e, 
portanto, sua etiologia deve ser pesquisada. Sobre a tosse é 
correto afirmar que: 
a) Tosse persistente: a presença desse sintoma por, pelo menos, 

um mês.  
b) Tosse aguda: até três semanas de duração. 
c) Tosse subaguda: de cinco a nove semanas. 
d) Tosse crônica: superior a doze semanas. 

 

15. O diagnóstico da DPOC é clínico e deveria ser considerado para 
todas as pessoas expostas ao tabagismo ou poluição ocupacional 
que apresentam dispneia, tosse crônica e expectoração. Pacientes 
acima de 40 anos e que são tabagistas ou ex-tabagistas deveriam 
realizar espirometria após o teste de rastreamento na anamnese. 
Para tanto, utilizam-se cinco perguntas, caso três delas sejam 
positivas, considera-se rastreamento positivo. Abaixo são 
apresentadas as perguntas para esse rastreamento. Assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Você tem tosse pela manhã? 
b) Você tem catarro pela manhã? 
c) Você se cansa mais do que uma pessoa da sua idade? 
d) Faz uso prolongado de bebidas alcoólicas? 

 

16. Como o diabetes é uma doença evolutiva, com o decorrer dos 
anos, quase todos os pacientes requerem tratamento 
farmacológico, muitos deles com insulina, uma vez que as células 
betas do pâncreas tendem a progredir para um estado de falência 
parcial ou total ao longo dos anos. Um dos fármacos disponíveis 
para o tratamento oral do diabetes tipo 2 é: 
a) Glicazida. 
b) Tiazida. 
c) Prazosina. 
d) Verapamil. 

 

17. Tumor intraocular maligno mais comum em crianças. Origina-se 
nas células embrionárias neurais da retina. Cerca de 80% dos 
casos são diagnosticados antes que o paciente tenha 3 ou 4 anos: 
a) Cerotocone. 
b) Esclerite. 
c) Esclerobastoma.  
d) Retinoblastoma. 

18. Na presença de PA muito elevada, acompanhada de sintomas, há 
necessidade de uma adequada avaliação clínica, incluindo exame 
físico detalhado e fundoscopia de olho. São situações que 
caracterizam as emergências hipertensivas, exceto: 
a) Eclampsia. 
b) Intoxicação por cocaína. 
c) Edema agudo de pulmão. 
d) Crises de feocromocitoma. 

 

19. A fisiologia do sangramento e a resposta à hemorragia são 
situações bem conhecidas. O volume sanguíneo normal 
corresponde a aproximadamente 8% do peso corpóreo. Sobre a 
classificação das perdas sanguíneas é correto afirmar: 
a) Hemorragia classe III – perda de 30% a 40%. 
b) Hemorragia classe I – perda de até 10% do volume 

sanguíneo. 
c) Hemorragia classe II – perda sanguínea de 10% a 15%. 
d) Hemorragia classe IV – perda maior que 50%. 

 

20. O hematócrito não é bom parâmetro para nortear a decisão de 
transfundir, uma vez que só começa a diminuir uma a duas horas 
após o início da hemorragia. Em hemorragias agudas o paciente 
deve ser imediatamente transfundido quando apresentar os 
seguintes sinais e sintomas clínicos: 
a) Dor abdominal, vômitos e náuseas. 
b) Hipertensão, taquicardia, dispnéia.  
c) Enchimento capilar retardado (> 2 segundos), alteração no 

nível de consciência, hipotensão arterial. 
d) Alteração neurológica, frequência respiratória diminuída, 

enchimento capilar retardado (> 4 segundos). 
 

21. A doença diarreica aguda pode ser de origem infecciosa e não 
infecciosa. Para a saúde pública, a de maior importância é a 
infecciosa, devido a sua maior frequência. As principais causas da 
diarreia infecciosa são, exceto: 
a) Toxinas naturais. 
b) Parasitos. 
c) Vírus. 
d) Intolerância a lactose e glúten. 

 

22. Doença auto-imune de etiologia desconhecida, caracterizada por 
poliartrite periférica, simétrica, que leva à deformidade e à 
destruição das articulações por erosão do osso e cartilagem. Em 
geral acomete grandes e pequenas articulações em associação 
com manifestações sistêmicas como rigidez matinal, fadiga e 
perda de peso. Quando envolve outros órgãos, a morbidade e a 
gravidade da doença são maiores, podendo diminuir a expectativa 
de vida em cinco a dez anos: 
a) Cardite. 
b) Coreia.  
c) Artrite reumatoide. 
d) Condrocalcinose. 

 

23. A pancreatite aguda (PA) é, na maioria dos casos, uma doença 
inflamatória, autolimitada e que se resolve com medidas clínicas. 
Todavia, a presença de necrose pancreática e peripancreática, 
associada à infecção, é potencialmente grave e pode demandar 
cuidados e abordagens especializadas. São sinais e sintomas da 
pancreatite aguda: 
a) Dor torácica, febre, falta de apetite. 
b) Hipertensão, dor abdominal, esofagite. 
c) Náuseas e vômitos, febre, dispneia, emagrecimento.  
d) Dor abdominal, febre, náuseas e vômitos, hipotensão arterial.  
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24. A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada 
à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano 
(HPV). Atualmente há duas vacinas aprovadas e comercialmente 
disponíveis no Brasil que protegem contra quais subtipos do HPV? 
a) 15 e 16. 
b) 17 e 19. 
c) 16 e 18. 
d) 17 e 18. 

 

25. A síndrome do pânico é caracterizada pela sucessão repentina de 
crises de pânico. A sensação horrível trazida por esses episódios 
faz com que a pessoa altere sua rotina, com medo de que o 
processo possa se repetir. Durante a crise, que tem seu ápice em 
10 minutos, alguns sintomas se manifestam. Assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Palpitação. 
b) Bradicardia. 
c) Tontura. 
d) Tremor. 

 

26. Acerca do Sistema Único de Saúde – SUS, analise as afirmativas 
abaixo e aponte a alternativa correta:  

I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

II. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

III. Os níveis de saúde da população não expressam a 
organização social e econômica do país.  

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

27. Indique a alternativa que NÃO possui um princípio do Sistema 
Único de Saúde – SUS: 
a) Integralidade de assistência, entendida como um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema. 

b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral.  

c) Privilégios no atendimento de crianças, adolescentes e 
idosos. 

d) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 
de saúde e sua utilização pelo usuário. 
 

28. Nos termos da Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo 
e aponte a alternativa correta: 

I. O Sistema Único de Saúde – SUS é composto por um 
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, pelas instituições públicas federais, 
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, exceto sangue e hemoderivados, e de 
equipamentos para a saúde. 

II. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 
Saúde, em caráter complementar. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

29. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas 
abaixo e aponte a alternativa correta: 

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

II. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um 
conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção 
e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

30. Indique a alternativa que, nos termos da Lei Orgânica da Saúde, 
possui uma competência da direção nacional do SUS: 
a) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
b) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 

supletivamente ações e serviços de saúde. 
c) Promover a descentralização, para os Municípios, dos 

serviços e das ações de saúde. 
d) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

 

31. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Cumeeira – irrequieto – umedecer. 
b) Pontiagudo – butequim – digladiar. 
c) Óbulo- privilégio – creolina. 
d) Jaboticaba – rebuliço – tabuada. 

 

32. Indique a alternativa em que a colocação do pronome está errada: 
a) Nada o perturba tanto como isso. 
b) Realizar-se-á a inauguração na praça central. 
c) Esta é a árvore cujos frutos nós colhemos. 
d) Disseram para mim ler essas duas obras literárias para o 

vestibular. 
 

33. Precisamos ______ as consequências da ________.  
As lacunas acima devem ser preenchidas com: 
a) Amenizar – paralisação. 
b) Amenissar – paralização. 
c) Amenizar – paralização. 
d) Amenisar – paralização. 

 

34. Com sua postura magistral, encantou todos da banca 
examinadora. 
O termo em destaque mantém o sentido original da frase se 
substituído por: 
a) Imperfeita. 
b) Simplória. 
c) Deselegante. 
d) Primorosa. 

 

35. Indique a alternativa em que o sujeito é indeterminado: 
a) Ninguém me explicou o que eu deveria fazer. 
b) Encontraram os documentos do meu marido. 
c) Havia dinheiro embaixo do colchão. 
d) Choveu durante a final do campeonato. 
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36. Indique a alternativa em que o substantivo foi flexionado de forma 
incorreta: 
a) Como aqueles mamões iam estragar, fiz um doce delicioso. 
b) Os refrãos daquela música são contagiantes. 
c) Todos os anos realizamos excursões para os anciãos. 
d) Esses vendedores de produtos falsificados são uns charlatãos 

mesmo. 
 

37. Em relação à utilização do acento indicador da crase, analise as 
afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Pegou a criança à força e obrigou-a a comer pedaço por 
pedaço. 

II. Nós estamos à procura daquele memorando. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Rute, que é a funcionária mais antiga, chegou atrasada na 
confraternização. 
A oração em destaque se classifica como: 
a) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
b) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
c) Oração subordinada adverbial causal. 
d) Oração subordinada adverbial temporal. 

 

39. Sobre a concordância nominal, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Ontem foi escolhido a roupa do noivo. 
II. Seguem anexas ao protocolo as cópias do processo. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

40. Assinale a alternativa incorreta sobre a concordância verbal: 
a) Como ouvimos muitas fofocas dos vizinhos, eu com minha 

mãe mudamos de bairro. 
b) Um rebanho atrapalhou a nossa passagem pela estrada. 
c) Os Andes passam pelo Chile. 
d) Hoje fazem três semanas que não bebo refrigerante. 

 

41. Sobre a regência verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. Ele é ambicioso, por isso aspira a uma posição de direção na 
empresa. 

II. Dentre tantas reivindicações, atendemos o apelo do pessoal 
da limpeza. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

42. É uma obra de José de Alencar: 
a) “A Moreninha”. 
b) “Dom Casmurro”. 
c) “Iracema”. 
d) “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. 

 

43. Capital do Estado de Rio Grande do Sul: 
a) Porto Alegre. 
b) Caxias do Sul. 
c) Curitiba. 
d) Florianópolis. 

 

44. Comprei um televisor que custa R$ 1.500,00 à vista. Como vou 
pagar a prazo, a loja acresce do preço à vista 20% deste, e esse 
total é dividido em duas prestações sendo a primeira paga no ato 
da compra e a segunda após um mês. A taxa de juro relativa a essa 
operação é: 
a) 30%. 
b) 40%. 
c) 50%. 
d) 60%. 

 

45. Qual é a idade de Regina, sabendo que o quadrado da sua idade 
menos 8 é igual a 113? 
a) 21. 
b) 18. 
c) 19. 
d) 11. 

 

46. Uma empresa aérea quer formar equipes com 5 funcionários em 
cada uma, para exercerem a função de comissários de bordo. 
Quantas equipes distintas podem ser formadas escolhendo dentre 
um grupo de 10 homens e 6 mulheres, sabendo que cada equipe 
deve ser constituída de 3 homens e 2 mulheres? 
a) 3.750. 
b) 160. 
c) 1.800. 
d) 940. 

 

47. Num balde cheio de água mergulha-se um copo de 28 cm de 
comprimento por 1,2 dm de largura e 200 mm de altura. Quanto 
litros transbordarão do balde? 
a) 6,72 ℓ. 
b) 67,2 ℓ. 
c) 6 ℓ. 
d) 60 ℓ. 

 

48. Certa empresa comprou um depósito para armazenar água. Ao 
colocar 235,5 m³ de água constatou que a parte ocupada pela 
água correspondia a 30% da capacidade total. Se esse depósito 
tem o formato de um cilindro circular reto e altura de 10m, então 
o raio da base mede: 
a) 6 m. 
b) 5 m. 
c) 7 m. 
d) 9 m. 

 

49. Se 30 pintores trabalhando 9 horas por dia pintam um edifício em 
8 dias, em quantos dias 6 pintores, trabalhando 12 horas por dia, 
pintarão outro prédio igual ao primeiro? 
a) 24. 
b) 42. 
c) 30. 
d) 50. 

 

50. Qual foi a taxa mensal utilizada na aplicação de R$ 6.000,00, a 
juros simples, por 2 meses e 20 dias, sendo que no final dessa 
operação recebi o montante de R$ 6.720,00? 
a) 1,5% a.m. 
b) 0,15% a.m. 
c) 0,45% a.m. 
d) 4,5% a.m. 

 
 
 

 




