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LÍNGUA PORTUGUESA 

Sonho brasileiro 
 

Adriana Nicacio e Luiza Villaméa 
 

Há décadas brasileiros migram em busca de 
oportunidades em outros países. Mas o mundo mudou e 
hoje já se vê uma versão verde-amarela do “american 
dream”. A força da economia brasileira passou a atrair a 
mão de obra estrangeira como não se via desde o pós-
guerra. Ao contrário da década de 1950, quando o País 
incentivava a entrada de trabalhadores com pouca 
qualificação, hoje chegam cada vez mais profissionais 
experientes vindos dos Estados Unidos, da Europa e de 
outros países da América do Sul. “Observamos um 
aumento significativo de pedidos de visto de trabalho, 
muito ligado ao aumento dos investimentos e da 
expansão da indústria. O desempenho da economia 
brasileira está projetando o País. Temos uma imagem 
diferente do passado”, diz o presidente do Conselho 
Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida. 

Nos últimos cinco anos, o Ministério do 
Trabalho concedeu quase 190 mil autorizações de 
trabalho. E os pedidos só crescem. Apenas nos 
primeiros nove meses de 2010 foram 39.057 vistos 
emitidos. Estima-se que a cifra atinja a casa dos 46 mil 
quando for fechado o balanço do ano. O holandês 
Maarten Markink, 43 anos, está entre os estrangeiros 
que acabam de desembarcar a trabalho no Brasil. 
Diretor financeiro da Pearle Latam, especializada em 
equipamentos óticos, Markink assumiu em agosto 
passado o escritório da empresa em São Paulo, aberto 
no ano anterior. “A combinação do desenvolvimento 
econômico com a estabilidade política faz as 
oportunidades”, afirma o executivo. “E a classe média 
brasileira está crescendo cada vez mais.” Depois de 
viver quatro anos na Dinamarca e sete na Itália, 
Markink conta que o processo de adaptação dele e da 
família em São Paulo foi muito tranquilo. Com mulher 
e três filhos, o executivo já faz planos de passar os 
próximos anos no País. 

Processo similar vivem famílias recém-
chegadas a Macaé, no Rio de Janeiro. Mônica Mello, 
dona da empresa Welcome Expats, especialista em 
receber profissionais expatriados, relata que todos os 
dias chegam especialistas em exploração de petróleo em 
alto-mar na cidade, principalmente depois que os 
Estados Unidos proibiram a perfuração em águas 
profundas no leste do Golfo do México, após o 
vazamento de petróleo, em junho de 2010. Ela lembra 
que a cadeia de fornecedores da Petrobras é enorme e 
que o Brasil não tem mão de obra suficiente para 
atender à procura. “Os americanos são a maioria, mas 
há imigrantes do Equador, Colômbia, Venezuela e 
Argentina que vêm em busca de uma vida melhor”, diz. 

É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips, 
que encontraram a qualidade de vida que desejavam no 

Brasil. O casal está há seis meses em Macaé, com duas 
filhas pequenas, depois de uma temporada na Holanda. 
O marido não pode dar entrevistas, mas Lyndie conta 
que, apesar de achar a Holanda mais organizada e com 
melhores escolas do que o Brasil, o custo de vida 
holandês é muito alto. Ela diz que ama seu país e sente 
muita falta do resto da família, que mora nos Estados 
Unidos. Por isso, quando o marido foi chamado para 
trabalhar num projeto da empresa de exploração de 
petróleo no Brasil, hesitou. “Como o contrato é de dois 
anos e seis meses, aceitei”, diz Lyndie. A remuneração 
também era maior. “Estou muito feliz. Aqui temos um 
quintal grande, empregados e plano de saúde. Acho o 
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as 
pessoas são encantadoras”, derrete-se. 

Tratar da adaptação de estrangeiros ao País é a 
especialidade da advogada Tania Maluf Cardoso, dona 
da TMC Human Resources Services, em São Paulo. Ela 
está no ramo há quase uma década e meia, mas diz que 
jamais tinha visto um janeiro como este mês, que sequer 
terminou. “Duas novas multinacionais já bateram à 
minha porta”, comenta, feliz da vida. Até a primeira 
semana de fevereiro, Tania precisa cuidar da realocação 
de seis famílias, vindas dos Estados Unidos, da 
Espanha, do México e da Suíça. E o mercado deve 
continuar aquecido. Sócio da consultoria 
PricewaterhouseCoopers, Edmar Perfetto avalia que o 
aumento da importação de mão de obra é uma tendência 
que se consolida, porque “as economias do Hemisfério 
Norte estão com desenvolvimento modesto e 
dificuldade de gerar empregos.” 

 Distante das limitações impostas pela situação 
econômica em outras partes do mundo, o Brasil é um 
dos principais países do mundo na mira dos 
investidores estrangeiros e prevê a entrada recorde de 
capital este ano. Por isso, parte da mão de obra que 
chega faz planos para ficar uma longa temporada. 
Consultor de empresas formado em economia, o 
português André Nogueira, 29 anos, chegou há dois 
anos no Brasil, quando a crise econômica já havia se 
instalado na Europa. Ele garante que não fugiu da crise. 
“Eu estava trabalhando em Portugal. Vim em busca de 
experiência”, ressalta Nogueira. “E estou muito feliz.” 
Não é para menos. Na semana passada, ele acertava os 
detalhes de sua primeira troca de emprego no País – 
para uma situação melhor, é claro. E são muitos os 
profissionais conhecidos de Nogueira que estão se 
preparando para fazer trajetória similar à dele. Todos na 
esperança de que o sonho brasileiro seja duradouro. 

 
www.istoe.com.br 

 
1. Considerando o contexto da reportagem, assinale a 

alternativa que justifica o título. 
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A. O título da reportagem se justifica pelo fato de que 
os estrangeiros conseguem o sucesso profissional 
com o qual os brasileiros sonham.  

B. O sonho brasileiro é uma versão verde-amarela do 
“american dream” (sonho americano) porque assim 
como os Estados Unidos, o atual mercado de 
empresas brasileiras tem oferecido oportunidades 
promissoras de trabalho aos americanos, a exemplo 
do casal Jay e Lyndie Phillips, citado na reportagem. 

C. “Sonho brasileiro” significa que, finalmente, o 
Brasil realizou o seu grande sonho de projetar o país 
no mercado internacional e globalizado, 
constituindo-se como uma nação economicamente 
estável e atraente para os investidores do mundo 
inteiro. 

D.  “Sonho brasileiro” significa o sonho de que o Brasil 
oferece oportunidades de sucesso profissional e 
melhor qualidade de vida, atraindo, dessa forma, 
profissionais estrangeiros. 

E. O “sonho brasileiro” em contraposição ao “american 
dream” (sonho americano) constitui uma resposta 
brasileira, especialmente aos Estados Unidos, diante 
da crise internacional que abalou o mundo inteiro, 
no sentido de acolher os americanos e outros 
estrangeiros oferecendo-lhes oportunidades 
promissoras de trabalho. 

 
2. Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Na afirmação “mas o mundo mudou” está contida a 

compreensão de que hoje o Brasil não exporta mais 
mão de obra para outros países, ao contrário, “a 
força da economia brasileira passou a atrair a mão de 
obra estrangeira”. 

B. Os grandes beneficiários da economia brasileira são 
somente os profissionais qualificados advindos do 
continente americano. 

C. Apenas atualmente, com o aquecimento da 
economia nacional, o Brasil passou a promover uma 
política de incentivo à entrada de profissionais de 
outros países no mercado nacional. 

D. A fim de atestar a veracidade das informações, a 
reportagem utiliza-se somente de dados estatísticos, 
como o número de vistos de trabalho fornecido pelo 
Ministério do Trabalho. 

E. A imagem do Brasil que se tem hoje diferente do 
passado, conforme afirmação do presidente do 
Conselho Nacional de Imigração, refere-se ao fato 
de que a economia brasileira alcançou um 
desempenho significativo capaz de atrair 

profissionais qualificados advindos de mercados 
internacionais. 

 
3. Sobre as informações relativas aos vistos de trabalho 

solicitados no Brasil por profissionais estrangeiros, 
julgue as seguintes assertivas. 

 
I. A média dos vistos concedidos nos últimos cinco 

anos pelo Ministério do Trabalho é em torno de 
38 mil. 

II.  A estimativa é que o número de pedidos de visto 
de trabalho cresça. 

III. Em 2010, quando o balanço do ano for fechado, o 
número de pedidos de visto de trabalho atingirá a 
cifra de 46 mil. 

IV.  O número de vistos concedidos no ano de 2010 
se manteve dentro da média dos últimos cinco 
anos. 

Estão CORRETAS: 
 

A. I e II 
B. I e III 
C. I e IV 
D. II e III 
E. III e IV 

 
4. Considerando os relatos das pessoas entrevistadas na 

reportagem, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A.  Em relação ao país de origem ou ao país onde 
alguns desses profissionais trabalhavam antes, o 
Brasil oferece as melhores opções em alguns setores. 

B.  Os entrevistados, que são todos estrangeiros, 
demonstram um alto grau de satisfação em relação à 
vida que levam aqui no Brasil. 

C.  A palavra feliz aparece no texto várias vezes como 
expressão indicadora de que o processo migratório 
de trabalhadores estrangeiros beneficia não somente 
a eles, mas também a brasileiros que mantém 
alguma relação com esse processo. 

D.  Alguns profissionais imigrantes não revelaram o 
desejo de se estabelecerem definitivamente no 
Brasil, mesmo que tenham conseguido alcançar a 
qualidade de vida pretendida. 

E.  Embora existam empresas especializadas em 
promover a adaptação de estrangeiros ao País, os 
depoimentos não demonstraram que os estrangeiros 
têm dificuldade em se adequar à realidade brasileira. 
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5. Segundo o texto, NÃO constitui uma causa do 
processo migratório de profissionais estrangeiros 
para o Brasil: 

 
A. A estabilidade política. 
B. O fato de os Estados Unidos terem proibido a 

perfuração em águas profundas no leste do Golfo do 
México. 

C. Maior oferta de empregos no setor de prestação de 
serviços.  

D. O desenvolvimento da economia brasileira. 
E. O baixo desenvolvimento da economia de países do 

Hemisfério Norte. 
 

6. Analise os períodos abaixo no que se refere à coesão 
textual, assinalando V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(   ) No período “o Brasil é um dos principais países 

do mundo na mira dos investidores estrangeiros e 
prevê a entrada recorde de capital este ano” 
(último parágrafo) é possível identificar uma 
retomada por elipse no início da segunda oração. 

(    )“Ela diz que ama seu país e sente muita falta do 
resto da família, que mora nos Estados 
Unidos”(quarto parágrafo), o pronome possessivo 
destacado funciona como elemento coesivo que 
retoma a palavra Holanda. 

 (  )Em “Processo similar vivem famílias recém-
chegadas a Macaé, no Rio de Janeiro” (terceiro 
parágrafo), a expressão destacada constitui um 
elemento coesivo por referência, uma vez que se 
refere à informação subsequente, ou seja, ao 
trabalho desenvolvido pela empresa Welcome 
Expats, especialista em receber profissionais 
expatriados. 

(   )Em  “Por isso, quando o marido foi chamado 
para trabalhar num projeto da empresa de 
exploração de petróleo no Brasil, hesitou” (quarto 
parágrafo), a locução conjuntiva destacada é um 
elemento coesivo que dá ideia de explicação. 

Assinale a sequência CORRETA: 
 

A. V, V, F, F 
B. V, V, F, V 
C. V, F, F, F 
D. F, F, V, V 
E. F, V, V, F 

 
7.  Leia o seguinte trecho do texto e analise as assertivas 

seguintes. “Os americanos são a maioria, mas há 
imigrantes do Equador, Colômbia, Venezuela e 

Argentina que vêm em busca de uma vida melhor”. 
(terceiro parágrafo) 

 Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. Na substituição do verbo haver pelo verbo existir 
mantém-se a flexão verbal de número e pessoa. 

B. Em “Os americanos são a maioria”, caso o 
predicativo “a maioria”  seja transformado em 
sujeito e o sujeito “Os americanos”  em predicativo, 
o verbo ser permanece inalterável. 

C. Se a palavra “imigrantes” for substituída por “leva 
de imigrantes”, a alteração da grafia do verbo vir   
incorre em erro gramatical. 

D. O verbo vir  está flexionado no plural para concordar 
com o sujeito composto da oração, cujos núcleos são 
“Equador, Colômbia, Venezuela e Argentina”. 

E.  O adjetivo “americanos” se refere a todas as pessoas 
nascidas no continente americano. 

 
8.  Julgue as proposições abaixo que tratam da 

concordância verbal. 
 

I. Em “os Estados Unidos proibiram a perfuração 
em águas profundas no leste do Golfo do 
México” (terceiro parágrafo), a eliminação do 
artigo que antecede Estados Unidos implica 
mudança na flexão da forma verbal proibiram  
para o singular. 

II.  Na afirmação: O holandês Maarten Markink, 43 
anos, é um dos estrangeiros que acabam de 
desembarcar a trabalho no Brasil, a pluralização 
do verbo destacado se justifica pelo fato de que o 
sujeito da oração não é o único a praticar a ação. 

III. Em “A combinação do desenvolvimento 
econômico com a estabilidade política faz as 
oportunidades” (segundo parágrafo), o verbo 
fazer pode ser, facultativamente, flexionado na 
terceira pessoa do plural, para concordar com o 
sujeito composto, cujos núcleos são ligados pela 
preposição com. 

IV.  No período: “O casal está há seis meses em 
Macaé, com duas filhas pequenas, depois de uma 
temporada na Holanda” (quarto parágrafo), seria 
correto usar a forma verbal estão em substituição 
ao verbo destacado, uma vez que se refere a um 
sujeito coletivo. 

 
Estão ERRADAS: 
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A. I e II 
B. I, II e III 
C. II e III 
D. I, III e IV 
E. III e IV 

 
9.  Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Em “hoje já se vê uma versão verde-amarela do 

“american dream” (primeiro parágrafo), o adjetivo 
composto destacado caso a palavra versão estivesse 
pluralizada ficaria verde-amarelas. 

B. Se a palavra “versão” estivesse pluralizada o 
adjetivo composto destacado em “hoje já se vê uma 
versão verde-amarela do “american dream” 
(primeiro parágrafo), permaneceria inalterável. 

C. Considerando que essa reportagem foi publicada em 
janeiro de 2011, em “Markink assumiu em agosto 
passado o escritório da empresa em São Paulo, 
aberto no ano anterior” (segundo parágrafo), a data 
destacada corresponde ao ano de 2010. 

D.  Na oração: “Markink assumiu em agosto passado o 
escritório da empresa em São Paulo, aberto no ano 
anterior” (segundo parágrafo), é possível afirmar 
que a expressão temporal destacada está se referindo 
a 2009,  ano anterior a “agosto passado”, mês em 
que Markink assumiu o emprego na empresa. 

E. Considerando o contexto temporal da reportagem, 
seria gramaticalmente inadmissível a substituição 
dos pronomes demonstrativos destacados pelo 
pronome esse, no seguinte fragmento: “mas diz que 
jamais tinha visto um janeiro como este mês, que 
sequer terminou” (quinto parágrafo) e “prevê a 
entrada recorde de capital este ano” (último 
parágrafo). 

 
10. Assinale a única opção em que a palavra destacada 

NÃO é um pronome relativo. 
 

A. “E são muitos os profissionais conhecidos de 
Nogueira que estão se preparando para fazer 
trajetória similar à dele ” (último parágrafo) 

B. “O holandês Maarten Markink, 43 anos, está entre 
os estrangeiros que acabam de desembarcar a 
trabalho no Brasil”. (segundo parágrafo) 

C. “É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips, que 
encontraram a qualidade de vida”. (quarto parágrafo) 

D. “Ele garante que não fugiu da crise”. (último 
parágrafo) 

E.    “sente muita falta do resto da família, que mora 
nos Estados Unidos”. (quarto parágrafo) 
 

11. Leia atentamente o seguinte fragmento: “Acho o 
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as 
pessoas são encantadoras” (quarto parágrafo). 

 
Os verbos destacados são classificados, 
RESPECTIVAMENTE, como: 

 
A. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, 

verbo transitivo direto. 
B. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, 

verbo de ligação. 
C. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, 

verbo de ligação. 
D. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, 

verbo transitivo direto. 
E. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, 

verbo de ligação. 

Analise o gráfico que faz parte da reportagem 
“Sonho brasileiro” e responda as questões 12 e13:  

 

 
www.istoe.com.br 

 
12.  Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Em relação ao ano de 2006, o número de 

estrangeiros que receberam vistos de trabalho em 
2010 será quase duplicado, caso se confirme a 
estimativa para o referido ano. 

B. O maior crescimento entre um ano e outro foi 
observado entre os anos de 2007 e 2008. 

C. Houve um decréscimo na entrada de profissionais 
estrangeiros entre os anos de 2008 e 2009. 

D. Caso se confirme a estimativa para o ano de 2010, o 
menor aumento na emissão de vistos de trabalho 
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concedidos a estrangeiros se deu entre os anos de 
2009 e 2010. 

E. O menor índice de crescimento observado no 
número de vistos de trabalho emitidos a estrangeiros 
aconteceu entre os anos de 2008 e 2009. 

 
13.  Assinale como Certas (C) ou Erradas (F) as 

afirmações seguintes relativas a aspectos 
gramaticais. 

 ( ) O subtítulo do gráfico também admite, 
gramaticalmente, a seguinte construção: O 
número de vistos de trabalho concedido a 
estrangeiros no país. 

(    ) No que diz respeito à concordância verbal, a 
seguinte oração está correta: Com relação aos 
últimos cinco anos, 13,54% dos vistos de 
trabalho foram concedidos a estrangeiros no ano 
de 2006. 

(   ) Em “O número de vistos de trabalho concedidos 
a estrangeiros que chegam no país”, a regência 
do verbo destacado constitui um desvio da norma 
culta. 

 
 A sequência CORRETA é: 

 
A. E, C, E 
B. C, E, C 
C. C, C, C 
D. C, E, E 
E. E, E, C 

 
14.  “Nos últimos cinco anos, o Ministério do Trabalho 

concedeu quase 190 mil autorizações de trabalho.” 
(segundo parágrafo) 

 
Analise o trecho acima e considere as seguintes 
assertivas. 

 
I. O termo anterior à virgula exerce a função 

sintática de adjunto adverbial de tempo. 
II.  O verbo concedeu é transitivo direto e indireto. 

III. Os termos o e do Trabalho fazem parte do 
núcleo do sujeito do verbo concedeu. 

IV.  O termo de trabalho constitui uma locução 
adverbial. 

 
Estão FALSA(s) as assertivas apresentadas na 
opção: 

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

 
15. “Todos na esperança de que o sonho brasileiro seja 

duradouro.” (último parágrafo) 
 
As palavras destacadas no fragmento acima são 

RESPECTIVAMENTE: 
 
A. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo 

e adjetivo. 
B. Pronome demonstrativo, substantivo, preposição, 

verbo e adjetivo. 
C. Pronome adjetivo, substantivo, conjunção, verbo e 

adjetivo. 
D. Pronome substantivo, adjetivo, conjunção, verbo e 

substantivo. 
E. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo 

e substantivo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16.  Em relação à Atenção Básica, considere as 
seguintes afirmativas: 

 
1. É responsabilidade do município organizar os 

seus serviços de saúde, considerando a 
intersetorialidade, com a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse para a saúde 
com outros serviços que não atuam no âmbito do 
SUS. 

2. É tarefa da Atenção Básica realizar escuta 
qualificada das necessidades dos usuários 
internados na unidade hospitalar, promovendo 
ações curativas e participando da prevenção das 
infecções hospitalares. 

3. É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro 
atendimento às urgências odontológicas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
17.  Em relação aos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

A. As organizações privadas de saúde participam da 
oferta de serviços ao SUS, em caráter complementar, 
quando demandadas em função da insuficiência na 
disponibilidade de serviços públicos. 

B. Esses princípios são um produto da reforma sanitária 
brasileira originado do movimento sanitário, 
processo político que mobilizou a sociedade 
brasileira para propor novas políticas e novos 
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modelos de organização de sistemas, serviços e 
práticas de saúde. 

C. A sua base jurídico-legal defende uma concepção de 
saúde relacionada à ausência de doenças e à higidez 
física e mental, embora o movimento sanitário 
entenda a saúde numa concepção ampliada. 

D. É integrante do sistema brasileiro de proteção social 
e compõe, junto com o Sistema de Previdência 
Social e o Sistema Único de Assistência Social, o 
tripé da seguridade social, estabelecido na 
Constituição. 

E. Há descentralização político-administrativa com 
ênfase na municipalização da gestão dos serviços e 
das ações de saúde. 
 

18. Em relação à Estratégia de Saúde da Família, 
assinale a alternativa INCORRETA 
 

A. É considerada um modelo de atenção primária à 
saúde, focado na unidade familiar e em território 
definido. 

B. Desenvolve atividades de acordo com o 
planejamento realizado com base no diagnóstico 
situacional. 

C. Tem como equipe mínima um médico, um 
enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde. 

D. Tem caráter complementar em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional. 

E. Tem como atribuições comuns a todos os 
profissionais da equipe participar do processo de 
territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe. 

 
19. O Pacto pela Vida é um compromisso entre os 

gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da 
população brasileira.  
 
Todas as alternativas abaixo são prioridades 
pactuadas, EXCETO. 
 

A. Controle do câncer de colo do útero e de mama. 
B. Redução da mortalidade por causas externas.  
C. Promoção da saúde. 
D. Redução da mortalidade infantil e materna. 
E. Saúde do idoso. 
 
20.  Em relação aos níveis de prevenção e suas ações 

específicas na Estratégia Saúde da Família, numere 
os itens de cima de acordo com os de baixo. 

 
1. Promoção à saúde. 
2. Proteção específica. 
3. Prevenção secundária. 
4. Prevenção terciária. 

 
(  )Tratamento para evitar a progressão da doença. 

( )Reinserção social de portador de transtorno 
mental. 

(  )Alimentação adequada. 
(  )Imunização. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. 3 – 4 – 1 – 2 
B. 2 – 3 – 1 – 4 
C. 3 – 1 – 4 – 2 
D. 4 – 2 – 3 – 1 
E. 3 – 2 – 4 – 1 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta os princípios 

que norteiam a prática dos trabalhadores na Saúde 
da Família (ESF). 
 

A. Transversalidade, unicidade e atendimento de 
urgência. 

B. Integralidade, territorialização e a descrição de 
clientela. 

C. Trabalho em equipe multiprofissional, unicidade e 
atendimento de urgência. 

D. Integralidade, atendimento clínico exclusivo e 
informalidade. 

E. Integralidade, hierarquização da atenção e 
informalidade. 

 
22. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica 

em vigência, assinale a alternativa que exprime 
CORRETAMENTE aspectos relacionados aos 
princípios gerais da Estratégia Saúde da Família. 
 

A. A atenção básica está contida e visa reorganizar a 
Estratégia Saúde da Família. 

B. O diagnóstico situacional de saúde deve servir à 
organização do trabalho das necessidades de saúde 
da população pela lógica da demanda espontânea. 

C. O foco principal das ações de saúde 
operacionalizadas da Estratégia de Saúde da Família 
deve ser o indivíduo em todas as suas 
especificidades. 

D. As ações de saúde operacionalizadas pelas Equipes 
de Saúde da Família devem resultar de 
programações pactuadas com a comunidade e devem 
ser baseadas no diagnóstico situacional do território. 

E. A atuação das equipes de Saúde da Família deve ser 
planejada, visando ao alcance de resultados mais 
eficazes, de acordo com as especialidades dos 
profissionais disponíveis no município. 

 
23.  Considerando os determinantes do processo saúde–

doença, identifique as afirmativas a seguir como 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 
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( ) As condições de vida e trabalho dos indivíduos e 
de grupos da população estão relacionadas com 
sua situação de saúde. 

( ) Embora os determinantes sociais de saúde sejam 
compostos pelos fatores sociais, econômicos, 
culturais e étnicos/raciais, os fatores psicológicos 
e comportamentais não influenciam a ocorrência 
de problemas de saúde e seus fatores de risco na 
população. 

( ) O conhecimento dos determinantes de saúde no 
nível da sociedade é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos 
com indivíduos. 

( ) Enquanto os fatores individuais são importantes 
para identificar que indivíduos no interior de um 
grupo estão submetidos a maior risco, as 
diferenças nos níveis de saúde entre grupos e 
países estão mais relacionadas com outros 
fatores, principalmente o grau de equidade na 
distribuição de renda. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. F – V – V – F 
B. V – F – F – V 
C. V – F – V – F 
D. V – F – V – V 
E. F – V – F – F 
 
24. De acordo com a política nacional de Atenção 

Básica, NÃO é competência da Secretaria Estadual 
de Saúde: 
 

A. Acompanhar a implantação e execução das ações de 
APS em seu território, analisando cobertura 
populacional, perfil de necessidades e oferta de 
serviços. 

B. Contribuir para a reorientação do modelo de atenção 
à saúde por meio do apoio à APS e estímulo à 
adoção da ESF pelos serviços municipais de saúde. 

C. Elaborar metodologias e instrumentos de 
monitoramento e avaliação da APS/ESF. 

D. Promover o intercâmbio de experiências entre os 
diversos municípios, para disseminar tecnologias e 
conhecimentos. 

E. Capacitar as equipes em municípios com mais de 
100 mil habitantes. 

 
25. Conforme a Portaria GM Nº, 154, de 24 de janeiro 

de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, são atribuições das Secretarias 
Municipais de Saúde, EXCETO. 
 

A. Definir o território de atuação de cada NASF. 
B. Planejar as ações que serão realizadas pelo NASF, 

como educação continuada e atendimento a casos 
específicos. 

C. Definir o plano de ação do NASF em conjunto com 
as ESF. 

D. Garantir que o NASF lidere o cuidado longitudinal 
dos indivíduos assistidos bem como de suas 
famílias. 

E. Realizar avaliação de cada NASF, estimulando e 
viabilizando a capacitação dos profissionais. 

 
26. Paciente masculino, 24 anos, é internado com 

história de evolução de 4 meses com emagrecimento 
progressivo. Há um mês houve piora do estado geral 
com inapetência, tosse seca e sudorese noturna. 
Nega a presença de doenças prévias. Investigação 
laboratorial apresenta os seguintes resultados: 
sorologia anti-HIV reagente, western blot anti-HIV 
1/2 positivo (presença de anticorpos contra as 
proteínas virais gp160/120, gp46 e p24), CD4 366 
células/mm3 e carga viral em andamento. RX de 
tórax com padrão broncopneumônico com 
comprometimento bilateral mais acentuado em 1/3 
superior de pulmão direito. BAAR em escarro +++/4 
e cultura para M tuberculosis em andamento. 

 
Com base nos dados acima descritos, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A. Recomenda-se o início imediato da terapia 

antirretroviral combinada (associação de inibidores 
de transcriptase reversa e de protease) associada ao 
uso de tuberculostáticos (regime quádruplo), pois 
pacientes HIV positivos têm alta incidência de 
tuberculose multirresistente. 

B. Recomenda-se o tratamento inicial da tuberculose 
com esquema tríplice, pois as manifestações clínicas 
apresentadas são decorrentes da tuberculose, não 
havendo ainda indicação de iniciar terapia 
antirretroviral. 

C. Recomenda-se o tratamento completo da tuberculose 
com esquema quádruplo e posterior avaliação da 
indicação de início de medicação antirretroviral. 

D. Recomenda-se o tratamento inicial com esquema 
antirretroviral e, quando houver melhora da resposta 
imune, iniciar terapia antituberculostática quádrupla, 
visando diminuir o risco de síndrome imune de 
resposta inflamatória (SIRI). 

E. Recomenda-se o tratamento da tuberculose com 
esquema quádruplo combinada com duas drogas 
antirretrovirais, pois a associação de inibidores de 
protease aumenta a toxicidade hepática dos 
tuberculostáticos. 

 
27.  Um paciente masculino, de 17 anos, proveniente de 

zona rural do Nordeste brasileiro, apresenta-se com 
febre prolongada, hepato esplenomegalia, 
pancitopenia, hipoalbuminemia e 
hipergamaglobulinemia. Os familiares referem que a 
doença teve início há 4 meses.  
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Qual o principal exame para elucidar o diagnóstico 
nesse caso? 

 
A. Biópsia hepática. 
B. Pesquisa de hematozoários em sangue periférico. 
C. Testes imunodiagnósticos para toxoplasmose. 
D. Aspirado de medula óssea. 
E. Sorologia de paracoccidioidomicose. 
 

28.  Qual o exame de escolha para avaliação de resposta 
precoce (após a primeira semana) ao tratamento da 
anemia ferropriva? 

 
A. Ferritina 
B. Contagem de reticulócitos 
C. Hematócrito 
D. Saturação da transferrina 
E. Dosagem de ferro sérico 
 
29.  Um estudo realizado junto à rede de serviços do 

SUS de determinada capital brasileira identificou 
que, tanto na atenção básica quanto nos serviços de 
referência especializada para atendimento ao 
diabético, o exame dos pés dos pacientes somente 
era realizado se houvesse solicitação dele ao médico.  

 
Em relação a essa situação, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A. Alterações neurovasculares, conhecidas como “pé 

diabético”, geralmente presentes em torno de 20% 
dos diabéticos, não constituem complicação 
importante nesse nível de assistência, a ponto de 
justificar o exame sistemático dos pés dos pacientes 
portadores dessa enfermidade metabólica. 

B. Tal atitude constitui omissão inaceitável, pois o pé 
diabético é uma das complicações mais devastadoras 
do Diabetes mellitus, sendo responsável por 50 a 
70% das amputações não-traumáticas. 

C. A conduta dos serviços está inadequada, pois na 
atenção ambulatorial o pé do diabético deve ser 
examinado semestralmente, mesmo que ele não 
apresente queixa. 

D. No atendimento ambulatorial realizado pelo médico 
generalista, uma anamnese criteriosa deve preceder 
o exame físico, e o exame dos pés estará indicado 
quando o paciente relatar a presença de ulceração, o 
que pode ocorrer no máximo em 20% dos pacientes, 
não em qualquer consulta rotineira. 

E. A conduta dos serviços está correta, pois o exame 
dos pés deverá ser realizado semestralmente ou 
mediante queixa do paciente quanto à presença de 
fatores de risco, tais como micoses, bolhas, 
rachaduras e fissuras, presentes em 50% dos 
pacientes diabéticos. 

 
30. Paciente feminina, 25 anos de idade. Refere quadro 

de cefaléia episódica pulsátil desde os 15 anos de 

idade, com crises a cada 20 dias, duração de 8 horas, 
em região fronto-temporal, geralmente unilateral e 
de forte intensidade. Refere náuseas associadas às 
crises. Nega outras doenças. Apresenta exame 
neurológico dentro da normalidade. 

 
Em relação ao quadro clínico da paciente, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A. É a mais frequente entre as cefaléias primárias, 

ocorrendo em 25% da população. 
B. A duração das crises entre 2 e 48 horas faz parte dos 

critérios diagnósticos. 
C. Um subtipo da doença está relacionado à mutação 

do canal de cálcio. 
D. Inibidor seletivo de recaptação da serotonina é a 

primeira escolha no tratamento profilático para as 
crises de cefaléia. 

E. 5% dos pacientes apresentam sintomas focais, 
conhecidos como aura, associados à cefaléia. 

 
31.  Ao atender um paciente numa Unidade de Saúde 

com queixa de dor lombar e perceber que se trata de 
doença originada nas condições de trabalho impostas 
pela empresa, a conduta correta do médico 
generalista será: 

 
A. Comunicar o fato somente aos empregadores e não 

informar o trabalhador sobre as condições de 
trabalho que põem em risco sua saúde. 

B. Esclarecer o paciente sobre as determinações 
profissionais de sua doença, contribuindo para 
potencializar sua capacidade de conquistar melhores 
condições de vida no trabalho. 

C. Não comunicar o nexo da doença com as condições 
de trabalho, pois poderia prejudicar a empresa. 

D. Não informar ao paciente a origem da doença, pois a 
explicitação do nexo com o trabalho é de 
responsabilidade apenas do médico do trabalho. 

E. O médico não deve divulgar tal nexo, pois poderia 
ser prejudicado futuramente, por levantar tal 
suspeita. 

 
32.  Em relação ao tratamento da hipertensão arterial, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A. O tratamento medicamentoso visa reduzir os níveis 

pressóricos para valores inferiores a 140 mmHg de 
pressão sistólica e 90 mmHg de pressão diastólica. 

B. Qualquer grupo de medicamentos, incluindo 
vasodilatadores de ação direta, pode ser apropriado 
para o controle da pressão arterial em monoterapia 
inicial, especialmente para pacientes com 
hipertensão em estágio I ( leve). 

C. Para pacientes em estágio II e III, pode-se considerar 
o uso de associações de fármacos anti-hipertensivos 
como terapia inicial. 
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D. Os diuréticos são eficazes no tratamento da 
hipertensão arterial, tendo sido comprovada sua 
eficácia na redução da morbidade e da mortalidade 
cardiovascular . 

E. Beta-bloqueadores e inibidores da ECA são drogas 
de escolha para tratamento de paciente da raça 
negra. 

 
33. Sobre o diagnóstico e tratamento do Diabetes 

Mellitus tipo 1 na infância, é correto afirmar: 
 
A. Geralmente é feito em uma criança com quadro 

clínico de poliúria, polidipsia, ganho de peso 
excessivo e hiperglicemia. 

B. Considera-se diabetes glicemia plasmática de jejum 
maior do que 100 mg/dl ou maior do que 130 mg/dl 
em qualquer horário. 

C. Deve ser considerado em criança com desidratação e 
poliúria. 

D. O tratamento deve ser iniciado rapidamente com 
sulfonilureia. 

E. A prioridade no tratamento da cetoacidose diabética 
deve ser a correção da acidose metabólica, a 
administração de insulina em altas doses e, por 
último, a hidratação. 

 
34.  As meningites bacterianas agudas são infecções 

graves, potencialmente fatais e que acometem com 
maior frequência crianças com idade inferior a 5 
anos. Considerando os dados atuais sobre a 
sensibilidade aos antimicrobianos dos agentes 
etiológicos – meningococo, pneumococo e 
Haemophilus influenzae – no Brasil, qual seria o 
esquema antimicrobiano empírico mais adequado 
para o tratamento dessas infecções? 

 
A. Ceftriaxona 
B. Penicilina cristalina 
C. Ampicilina 
D. Vancomicina 
E. Clindamicina 
 
35. A respeito do tratamento da hipertensão arterial 

sistêmica, identifique as afirmativas a seguir como 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 
( ) Dietas deficientes em potássio, cálcio e magnésio 

estão associadas com aumento da pressão arterial 
e da hipertensão. 

( ) A introdução da hidroclorotiazida em dosagens 
superiores a 50 mg ao dia provou ser benéfica em 
reduzir a pressão arterial com baixos índices de 
hipocalemia, resistência insulínica e aumento do 
colesterol. 

( ) Os estudos de meta-análise sobre as diferentes 
classes de anti-hipertensivos sugere que as seis 
maiores classes são equivalentes em sua eficácia 

em reduzir a pressão arterial quando utilizadas 
em monoterapia. 

( ) A expressão “hipertensão resistente” refere-se 
àqueles pacientes com pressão arterial maior que 
140/90 mmHg, apesar do uso de 3 ou mais 
agentes anti-hipertensivos, incluindo diuréticos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo. 

 
a) V – V – F – V 
b) V – F – V – V 
c) F – F – V – F 
d) F – V – F – F 
e) V – V – V – F 

 
36. Em uma consulta de rotina, a mãe relata ter 

presenciado um sobrinho de 3 anos tendo uma 
convulsão febril. Ela pergunta o que fazer se o filho 
dela apresentar quadro semelhante e qual o risco de 
morte. Assinale a resposta correta. 

 
A. As convulsões febris não ocorrem após os 2 anos de 

idade. 
B. Durante a crise convulsiva, ela deve afastar os 

maxilares para impedir que a língua da criança seja 
mordida. 

C. Convulsões febris são benignas, sem risco de morte 
durante o episódio, e não deixam sequelas. 

D. Após um episódio de crise convulsiva, ela deve estar 
atenta, pois as crises costumam se repetir nas horas 
seguintes. 

E. É obrigatório o uso contínuo de anticonvulsivante 
por 2 anos, para evitar a recorrência. 

 
37. As piodermites são dermatoses causadas pelos 

germes piogênicos estafilococos e estreptococos. A 
respeito desse tema, numere a coluna de cima com a  
de baixo. 

 
1. Erisipela 
2. Foliculite 
3. Impetigo estreptocócico 
4. Ectima 
5. Cancro duro 

 
( ) Não é agrupado como piodermite. 
( ) Na maioria das vezes é causado pelo 

estafilococos. 
( ) Cursa com febre alta e sintomas constitucionais 

importantes. 
( ) A lesão elementar é uma úlcera. 
( ) Pode causar glomerulonefrite. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
CORRETA da coluna de cima para baixo. 
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A. 5 – 2 – 1 – 4 – 3 
B. 5 – 1 – 2 – 3 – 4 
C. 1 – 5 – 2 – 4 – 3 
D. 3 – 4 – 5 – 2 – 1 
E. 4 – 2 – 3 – 5 – 1 
 
38.  Criança de 3 anos, trazida com história de febre, 

queda do estado geral e dor em membro inferior 
esquerdo com incapacidade de deambulação há 4 
dias. Ao exame: temperatura axilar de 38,5 ºC, dor 
intensa e impotência funcional em quadril, com 
atitude em flexão e palpação dolorosa de pontos 
articulares do quadril. O hemograma é infeccioso e a 
radiografia do quadril é normal. 

 
Considerando o diagnóstico mais provável, qual das 
condutas abaixo é mais apropriada? 

 
A. Prescrever antitérmico e antibiótico VO e repetir 

radiografia após 2 dias. 
B. Solicitar hemocultura e iniciar antibioticoterapia EV 

por 10 dias. 
C. Realizar punção articular, encaminhar material para 

cultura e, se esta for positiva, realizar drenagem 
cirúrgica e antibioticoterapia EV. 

D. Realizar punção articular e, se houver saída de 
líquido turvo, indicar imediata drenagem cirúrgica e 
antibioticoterapia EV. 

E. Antibioticoterapia EV por 72 horas e, caso não haja 
melhora do quadro clínico ou alteração radiográfica, 
realizar drenagem cirúrgica. 

 
39. Uma das causas de corrimentos recidivantes, perdas 

sanguíneas esporádicas e dor em baixo ventre é a 
presença do bacilo gram negativo Mobiluncus.  

 
Sobre essa patologia, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A. Presença de secreção homogênea, sem odor fétido, 

pH menor que 4,5. 
B. No exame citológico corado pelo Papanicolaou, 

observa-se a ausência de lactobacilos e aumento do 
número de bactérias. 

C. No exame a fresco são bacilos retos e pouco móveis. 
D. Não causa doença inflamatória pélvica. 
E. Existe apenas a espécie Mobiluncus mulieris. 
 
40. Em relação à prevenção secundária de pacientes 

com história de acidente vascular encefálico 
isquêmico (AVEi), é CORRETA afirmar: 

 
A. Aspirina reduz o risco de recorrência de um novo 

AVEi em torno de 10%. 
B. Clopidogrel reduz o risco de recorrência de um novo 

AVEi em torno de 12%. 
C. Warfarina está indicada em pacientes com AVEi 

devido a estenose de artéria cerebral média. 

D. Endarterectomia está indicada em pacientes com 
AVEi ipsilateral a estenose de artéria carotídea 
interna maior que 70%. 

E. Considera-se ataque isquêmico transitório quando 
ocorre resolução completa dos sintomas em 24 
horas, independentemente do estudo de imagem. 

 
___________________________________ 
 

RASCUNHO 
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