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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O profissional que o mercado quer 
 

Débora Rubin 
 

Esqueça tudo o que você aprendeu sobre o mercado 
de trabalho. Estabilidade, benefícios, vestir a camisa da 
empresa, jornadas intermináveis, hierarquia, promoção, ser 
chefe. Ainda que tais conceitos estejam arraigados na cabeça 
do brasileiro (...) eles fazem parte de um pacote com cheiro de 
naftalina. O novo profissional, autônomo, colaborativo, 
versátil, empreendedor, conhecedor de suas próprias vontades 
e ultraconectado é o que o mercado começa a demandar. O 
modelo tradicional de trabalho que foi sonho de consumo de 
todo jovem egresso da faculdade nas últimas duas décadas 
está ficando para trás. (...)                        

(...) Hoje, poucos recém-formados se veem fiéis a 
uma única empresa por toda a vida. Em grande parte das 
universidades de elite do país, os alunos sequer cogitam servir 
a um empregador. (...) Entre os brasileiros que seguem o 
modelo tradicional, a média de tempo em um emprego é de 
cinco anos, uma das menores do mundo, segundo o 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) (...). O ritmo dinâmico inclui 
mudanças de função, de empregador, e até de carreira.  

O cenário atual contribui. “Estamos migrando de um 
padrão previsível para um modelo no qual impera a 
instabilidade”, diz Márcio Pochmann, presidente do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Quem apostar na 
estrutura antiga vai sair perdendo, segundo a professora Tânia 
Casado, da Faculdade de Economia e Administração da 
Universidade de São Paulo. Isso significa, inclusive, rever o 
significado de profissão. “O que passa a valer é o conceito de 
carreira sem fronteiras, ou seja, a sequência de experiências 
pessoais de trabalho que você vai desenvolver ao longo da sua 
vida”, define Tânia, uma das maiores especialistas em gestão 
de pessoas do País. Dentro desse novo ideal, vale somar cada 
vivência, inclusive serviços não remunerados, como os 
voluntários, e os feitos por puro prazer, como escrever um 
blog. (...)  

O novo profissional também tem que ter jogo de 
cintura para os novos arranjos  trabalhistas. “A tendência é ter 
mais flexibilidade na remuneração, no tempo de duração da 
atividade, no conteúdo e no fuso e local de trabalho”, destaca 
Werner Eichhorst, diretor do Instituto de Estudos sobre o 
Trabalho de Bonn (IZA, sigla em alemão), na Alemanha. O 
home-office, prática de trabalhar em casa que começa a 
ganhar terreno, será a realidade de milhões de brasileiros nos 
próximos dez anos, sobretudo nas grandes cidades sufocadas 
pelo trânsito.(...)    

O desafio de lidar com esse novo perfil é tão grande 
que é o tema do Congresso Anual de Gestão de Pessoas 
(Conarh) deste ano, que será realizado em agosto. “Os 
profissionais, em especial os jovens, guiam suas carreiras por 
suas causas e valores”, diz Leyla Nascimento, presidente da 
ABRH, que organiza o evento. “Se percebem que seu 
empregador não compra a sua causa, ele simplesmente vai 
embora.” Outra insatisfação grande, segundo ela é não ser 
reconhecido, cobrado e valorizado, o que exige melhorias na 
comunicação e na forma como as lideranças atuam. Até 
mesmo o uso das redes sociais é visto como uma questão 
estratégica. “É uma realidade e não pode mais ser 
ignorada.” (...)  

Nesse cenário de mudanças aceleradas, a legislação 
trabalhista brasileira é um entrave. Criada em 1943 por 
Getúlio Vargas e alterada em poucos detalhes ao longo das 
últimas décadas, a essência da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) corresponde a um Brasil que já não existe. 
A rigidez da CLT, que impede, por exemplo, a opção de meio 
período para várias profissões, é o ponto mais criticado pelos 
especialistas. Um estudo realizado no ano passado pelo IZA, 
de Werner Eichhorst, em parceria com a USP, faz um 
comparativo entre os dois países e mostra que a possibilidade 
de os funcionários alemães negociarem seus salários 
diretamente com os empregadores, sem sindicatos nem 
governo no meio, ajudou a salvar 350 mil postos durante a 
crise de 2008. No Brasil, a pesquisa aponta a cultura de 
desconfiança entre as partes como fruto de uma lei 
extremamente paternalista. Resultado: dois milhões de casos 
julgados na Justiça do Trabalho a cada ano.  

Apesar do embaraço legal, o mercado trata de 
pressionar, na prática, por mudanças.  

 
www.istoe.com.br/30/03/2012 

 
1. Considerando as ideias presentes no texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. A média de tempo de um brasileiro em um determinado 
emprego é a menor do mundo, segundo dados do Dieese.  

B. O dinamismo que envolve hoje o mercado de trabalho 
transcende as mudanças relacionadas a funções exercidas e 
a empresas. 

C. O fato gerador da prática de se trabalhar em casa é um 
trânsito caótico e congestionado. 

D. Com a nova dinâmica de trabalho que corrobora o modelo 
tradicional, o mercado torna-se instável, situação não 
contemplada na legislação brasileira que não corresponde 
às novas realidades trabalhistas.  

E. O novo modelo trabalhista, ao contrário do que parece, 
revela-se menos exigente, uma vez que serviços 
voluntários e realizados por puro prazer contam 
positivamente no currículo profissional.  

 
2. A partir das informações do texto, analise os itens 

seguintes. 
 

I. No atual paradigma de mercado de trabalho, 
profissão se reveste de um novo conceito que rompe 
com a ideia de carreira sem fronteiras, no sentido de 
considerar todas as experiências de trabalho que uma 
pessoa desenvolve ao longo de sua vida.  

II.  "Carreiras sem fronteiras" significa especificamente 
experiências pessoais de trabalho desenvolvidas por 
um indivíduo ao longo da vida de seu empregador, 
incluindo serviços voluntários ou hobbys.  

III.  A atuação das lideranças no reconhecimento e 
valorização do trabalho dos profissionais sob a sua 
alçada é um fator dispensável no novo modelo 
trabalhista, uma vez que os recém-formados buscam 
sobretudo uma autorrealização profissional.   

IV.  Autonomia, versatilidade, empreendendorismo, 
colaboração são algumas das atitudes que se 
prescindem em um profissional pronto para atender 
as novas demandas trabalhistas.  

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

 
3. Com base no que está exposto no texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. Muitos são os novos profissionais que mantêm uma 
relação empregatícia de infidelidade aos seus 
empregadores, no sentido de que são capazes de apostar 
em outras oportunidades que respondam mais eficazmente 
aos novos conceitos e valores do mundo do trabalho.  

B. O mercado de trabalho se fechou completamente para os 
profissionais que não se adéquam aos novos paradigmas, 
cuja tendência é a flexibilidade na remuneração, no 
período de duração da atividade trabalhista, no conteúdo e 
no fuso e local de trabalho, conforme afirma Werner 
Eichhorst, diretor do IZA.  

C. Está claro no texto que o reconhecimento financeiro é o 
último fator a ser considerado pelos novos profissionais 
que estão mais interessados em guiar suas carreiras por 
suas causas e valores. 

D. O novo modelo trabalhista exige que os profissionais 
sejam ultraconectados, isso significa especificamente se 
comunicar através das redes sociais.  

E. Embora um novo modelo trabalhista se desenhe na 
realidade brasileira, alguns conceitos como instabilidade, 
vestir a camisa da empresa, benefícios, jornadas 
intermináveis, hierarquia, promoção, ser chefe ainda 
subsistem na mentalidade dos trabalhadores brasileiros.  

 
4. No que diz respeito ao novo paradigma de trabalho e à 

legislação trabalhista brasileira, analise os itens seguintes, 
assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

 
(    ) Considerando a flexibilidade do novo modelo de 

trabalho, é compreensível que um dos questionamentos 
nas leis trabalhistas seja o fato da não permissão de se 
trabalhar em apenas um  turno em algumas profissões.  

(    ) Segundo o texto, a única causa de a legislação 
trabalhista brasileira ser considerada um entrave para o 
processo de implantação formal do novo modelo de 
trabalho é o fato de determinados profissionais serem 
obrigados a trabalharem dois períodos, impedindo-os 
de exercerem outras funções remuneradas.  

(    ) A CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas - é 
considerada ultrapassada porque está totalmente 
voltada para a realidade do trabalho da década de 40, 
quando foi criada, durante o Governo de Getúlio 
Vargas.  

(   ) O entrave legal não tem impossibilitado que o 
processo do novo paradigma de trabalho se instaure na 
sociedade brasileira, ao contrário, as novas práticas 
trabalhistas pressionam por mudanças na legislação.  

 
A sequência CORRETA é: 
 

 
A. V, F, F, V. 
B. V, F, V, F. 
C. V, F, F, F. 

D. F, V, F, V. 
E. F, F, F, V. 

 
5. Com relação aos aspectos gramaticais do texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. O termo ”a” nas duas ocorrências em “Hoje, poucos 
recém-formados se veem fiéis a uma única empresa por 
toda a vida” (segundo parágrafo) pertence à mesma classe 
gramatical.  

B. No trecho: “Quem apostar na estrutura antiga vai sair 
perdendo” (terceiro parágrafo), a forma verbal “vai sair 
perdendo” equivale a “sairia perdendo”, mantendo a 
mesma ideia de tempo e modo.  

C. Se o verbo esquecer fosse pronominal em “Esqueça tudo o 
que você aprendeu sobre o mercado de trabalho”, essa 
frase permitira, segundo a norma gramatical, a seguinte 
construção: Esqueça-se de tudo o que você aprendeu sobre 
o mercado de trabalho.  

D. Em “Hoje, poucos recém-formados se veem fiéis a uma 
única empresa por toda a vida”, o uso da vírgula sinaliza a 
elipse de um termo na oração.  

E. Na frase “Se percebem que seu empregador não compra a 
sua causa, ele simplesmente vai embora” (quinto 
parágrafo), o pronome “se” refere-se ao termo 
anteriormente expresso “profissionais”.   

 
6. Assinale a frase em que o pronome destacado está 

CORRETAMENTE empregado. 
 
A. As redes sociais são importantes para os novos 

profissionais, pois servem para interligar-lhes a uma nova 
dinâmica de trabalho. 

B. O uso das redes sociais é visto como uma questão 
estratégica, uma vez que alguns especialistas defendem a 
ideia de que usar-lhes com moderação aumenta a 
produtividade.  

C. Na questão do uso da internet no ambiente de trabalho, 
merecem reavaliar suas posições os gestores de uma 
empresa e os empregados: aqueles evitando uma conduta 
equivocada devem utilizar as redes para realizar no 
ambiente de trabalho atividades profissionais; esses, 
cultivando uma relação de confiança, permitir aos seus 
empregados o acesso às redes, estabelecendo regras de 
uso. 

D. Uma dica para não comprometer a imagem pessoal e 
profissional é se a sua empresa o dar a liberdade de acessar 
as redes sociais, aproveite esta liberdade de forma sadia. 

E. Deve-se tomar muito cuidado com a frequência em que 
comentários sobre o dia-a-dia, piadas, jogos, são postados, 
pois postá-los frequentemente é sinal de que o profissional 
não está usando adequadamente as redes sociais no seu 
trabalho.  

 

7. Assinale a alternativa que está  CORRETA no que diz 
respeito à concordância verbal:  

 
A. Os profissionais tem mais ousadia na nova dinâmica de 

trabalho.  
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B. A proibição da escolha de meio período para várias 
profissões é um dos pontos que são mais questionados na 
CLT.  

C. Fazem 69 anos que a Consolidação das Leis Trabalhistas 
foi criada.  

D. A essência das leis trabalhistas não dizem respeito à atual 
realidade brasileira.  

E. Deverão haver bons motivos para que a prática do home-
office se expanda no universo do trabalho da sociedade 
brasileira. 

 
8. “O home-office, prática de trabalhar em casa que começa a 

ganhar terreno...” (quarto parágrafo).  
 
      A nova redação do fragmento acima estará CORRETA, 

mantendo a ideia do texto, caso se substituta o elemento 
sublinhado por: 

 
A. onde começa a ganhar terreno. 
B. em que começa a ganhar terreno 
C. na qual começa a ganhar terreno. 
D. a qual começa a ganhar terreno. 
E. cuja começa a ganhar terreno. 

 
9.  ”No Brasil, a pesquisa aponta a cultura de desconfiança 

entre as partes como fruto de uma lei extremamente 
paternalista.“ (penúltimo parágrafo). 

 
A nova redação do fragmento acima que mantém a ideia 
expressa nele é:  

 
A. No Brasil, a pesquisa aponta a cultura de desconfiança 

entre as partes, portanto é uma lei extremamente 
paternalista. 

B. No Brasil, a pesquisa que aponta a cultura de desconfiança 
entre as partes provoca uma lei extremamente paternalista. 

C. Uma lei extremamente paternalista no Brasil é a 
consequência de uma cultura de desconfiança entre as 
partes. 

D. No Brasil, a lei é extremamente paternalista, mas a 
pesquisa aponta a cultura de desconfiança entre as partes. 

E. No Brasil, a pesquisa comprova que uma lei extremamente 
paternalista gerou a cultura de desconfiança entre as 
partes. 

 
10. “O desafio de lidar com esse novo perfil é tão grande que 

é o tema do Congresso Anual de Gestão de Pessoas 
(Conarh) deste ano, que será realizado em agosto." (quinto 
parágrafo).  

 
A conjunção destacada expressa no contexto ideia de: 

 
A. Causa. 
B. Conclusão. 
C. Consequência.   
D. Condição.  
E. Finalidade.  

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

 
11. O índice ultravioleta (IUV)  é observado durante o dia e 

informado pela Somar Meteorologia, essas  informações 
são transmitidas por satélite e  não há cálculo do índice 
ultravioleta após o pôr-do-sol.  

Na Paraíba o  é considerada O índice ultravioleta (IUV)  é 
considerado; 

 
A. Extremo. 
B. Muito alto. 
C. Alto. 
D. Moderado. 
E. Baixo. 
 
12. O Escândalo do Mensalão ou "Esquema de compra de 

votos de parlamentares" é o nome dado à maior crise 
política sofrida pelo governo do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) em 2005/2006 no Brasil, que foi 
denunciado em entrevista  por:  

 
A. José Dirceu. 
B. Roberto Jefferson. 
C. José Genuino. 
D. Delúbio Soares. 
E. João Paulo Cunha. 
 
13.  Lei o texto abaixo e complete a lacuna 

RESPECTIVAMENTE: 
 

A mortalidade materna caiu ___________ de 2010 para 
2011, segundo levantamento do Ministério da Saúde. A 
pesquisa comparou dados de janeiro a setembro de cada 
ano. Esta é a primeira vez em que se alcança resultado tão 
expressivo. De acordo com o ministro da Saúde, 
_____________, nos últimos dez anos, a tendência de 
redução ficava entre 5% e 7%.  
 

Correio brasiliense-4/05/2012 
 
A. 23% ,Marina Silva. 
B. 21%, Alexandre Padilha. 
C. 31 %,Fernando Haddad. 
D. 21%, Cristovão Buarque. 
E. 21%, José Serra 

 
14. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio+20, foi realizada de 13 a 22 de junho de 
2012, na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo da 
Conferência foi à renovação do compromisso político com 
o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 
A Conferência teve o(s) tema(s) principal(is): 

 

 
 
A. O desenvolvimento econômico como atrelado aos valores 

históricos e culturais. 
B. O sistema econômico mundial e o processo da  erradicação 

da pobreza. 
C. A economia verde e o desenvolvimento da industrialização 

no mundo. 



Médico do PSF                                                                                                                            Concurso Público de Ibiara - PB 

 4 

D. A industrialização voltada para o desenvolvimento 
sustentável.  

E. A economia verde no contexto do desenvolvimento 
sustentável e da erradicação da pobreza e a estrutura 
institucional para o desenvolvimento sustentável.  

15. No Sertão, as chuvas se apresentam entre dezembro e 
abril, no entanto, em determinados anos isso não acontece, 
ocasionando um longo período sem chuvas, originando 
assim, a seca. As secas prolongadas no Sertão Nordestino 
são oriundas, muitas vezes, da elevação da temperatura das 
águas do Oceano Pacífico, esse aquecimento é 
denominado pela classe cientifica de:  
 

A. Seca verde. 
B. El Niño. 
C. El dourado. 
D. Estiagem. 
E. Seca preta. 

 
16. A região é a menor do Brasil, intensificou o povoamento 

somente a partir do século XIX, até esse momento o 
território se encontrava quase que completamente 
desabitado, salvo os povos nativos, como os índios. Diante 
desse fator, o governo promoveu uma política de 
povoamento que atraiu imigrantes, sobretudo de origem 
européia. O governo brasileiro almejava o povoamento 
para facilitar o controle e administração da região, além 
disso, temia a invasão dos países vizinhos, caso a região 
continuasse desabitada. 
 
O texto acima se refere à Região: 

 
A. Norte. 
B. Sul. 
C. Sudeste. 
D. Nordeste. 
E. Centro-Oeste. 

 
17. Começa na segunda-feira (23) o projeto 'Rota Cultural 

Caminhos do Frio'cidade localizada na Serra da 
Borborema, região do Brejo paraibano, inicia as atividades 
do projeto com a programação “Aventuras e Arte na 
Serra”, entre os dias 23 e 29 de julho. 
Até o dia 2 de setembro, cerca de 30 mil turistas devem 
participar das atividades em seis cidades do brejo 
paraibano.  
 

www.paraiba1.com.br/ 21/07/2012 
 

As seis cidades que  juntas irão movimentar mais de R$ 
200 mil apenas na área cultural, são: 

 
A. Bananeiras, Esperança, Pilões, Areia, Alagoa Grande e 

Alagoa Nova. 
B. Bananeiras, Serraria, Pilões, Areia, Alagoa Grande e 

Areial. 
C. Bananeiras, Serraria, São José de Lagoa de Roça,  Areia, 

Alagoa Grande e Alagoa Nova. 
D. Bananeiras, Serraria, Pilões, Areia, Alagoa Grande e 

Alagoa Nova. 
E. Bananeiras, Natuba,  Pilões, Areia, Alagoa Grande E 

Alagoa Nova. 
 

18. Eleitores de cinco cidades da Paraíba não terão muitas    
opções para fazer as escolha dos prefeitos nas eleições 
municipais de outubro. Isso porque, segundo os dados de 
registro de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, 
elas terão apenas um candidato concorrendo ao executivo. 
A situação acontece em: 

 
A. São Domingos do Cariri, São Domingos de Pombal, 

Aguiar, Poço José de Moura e Curral Velho. 
B. São Domingos de Pombal, Aguiar, Poço José de Moura, 

Curral Velho e Poço Dantas. 
C. São Domingos de Pombal, Aguiar, Poço Dantas, Curral 

Velho e Camalau. 
D. São Domingos do Cariri, São Domingos de Pombal, 

Aguiar, Poço José de Moura e Camalau. 
E. São Domingos do Cariri, São Domingos de Pombal, 

Areial, Poço José de Moura e Curral Velho. 
 

19. A presidente Dilma Rousseff receberá nesta terça-feira 
(31), em Brasília, os líderes do Mercosul para selar a 
entrada de outro país no bloco. A cúpula extraordinária 
terá presença dos presidentes Hugo Chavez, Cristina 
Kirchner e José Mujica.  
O Brasil sedia o encontro porque exerce a presidência pró-
tempore do Mercosul. Antes do início da cúpula, marcada 
para 11h, Dilma receberá os três presidentes em seu 
gabinete para uma reunião privada. 
 

www.wscom.com.br/31/07/12 

 
O país que passará a fazer parte da cúpula  do Mercosul é: 

 
A. Bolívia. 
B. Peru. 
C. Chile. 
D. México 
E. Venezuela. 

                                                                                
20. O município de Ibiara encontra-se inserido nos domínios 

da bacia hidrográfica do Rio  
 

A. Piaui. 
B. Piranhas. 
C. Piancó. 
D. Tapajós. 
E. Taperoa. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
21. Para se indicar as necessidades básicas, problemas, 

prioridades de saúde e potencialidade da comunidade 
deve-se: 

 
A. Definir funções e esclarecer responsabilidade de cada um 

dos serviços, nos vários níveis de assistência. 
B. Provisionar o serviço com material essencial as técnicas 

educativa. 
C. Informar às comunidades quanto aos êxitos e fracassos da 

programação. 
D. Observar o interesse e a participação da comunidade nos 

programa. 
E. Esclarecer dúvidas pertinentes á saúde. 
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22. São indicadores de cobertura da assistência primaria a 
saúde: 

 
A. Coeficiente geral de natalidade e expectativa de vida. 
B. Coeficiente específico de mortalidade por causa de sexo e 

coeficiente de mortalidade materna. 
C. Coeficiente de mortalidade infantil e Coeficiente 

mortalidade geral. 
D. Numero de leitos hospitalares em relação a população e 

numero de médicos em relação  a população. 
E. Cobertura do sistema de consultas e encaminhamentos de 

pacientes, prevenção e medidas contra as doenças 
endêmicas.  
 

23.  São funções da vigilância epidemiologia, EXCETO: 
  

A. Avaliação da eficácia e da efetividade das medidas 
adotadas. 

B. Recomendação de medidas de controle de doenças ou 
agravos. 

C. Planejamento de ações de saúdes para adoção de medidas 
preventivas de controle. 

D. Promoção das ações de controle indicadas. 
E. Analise interpretação e divulgação de informações 

pertinentes. 
 
24.  São funções educativas que a equipe de saúde pode 

desenvolver, EXCETO: 
 

A. Utilizar as formas de organização e canais de expressão da 
população para discutir as ações de saúde considerados 
básicas. 

B. Possibilitar o acesso do carente aos serviços que o ajudem 
a melhorar suas condições de saúde. 

C. Fornecer espaço de modo que as pessoas se organizem 
para desenvolver ações de promoção da saúde. 

D. Planejar as ações de educação em saúde somente na fase 
diagnóstica. 

E. Promover a efetiva integração entre a Unidade de Saúde e 
a população. 
 

25. Na elaboração do planejamento em saúde com respeito a 
análise custo-efetividade, assinale a alternativa FALSA: 

 
A. Mede a eficácia dos serviços, em termos de mudanças no 

resultado final de saúde. 
B. Geralmente leva mais tempo e é mais dispendiosa que a 

análise de custo-produtividade. 
C. Tem que levar em consideração atividades externas 

influenciando à saúde quando da identificação e 
quantificação dos efeitos a avaliar. 

D. A razão eficácia/custo é constante por dado instrumento 
em quanto à razão produtividade/custo altera com as 
circunstâncias.  

E. Requer pesquisas populacionais ou segmentos de paciente 
ao longo prazo com controles adequados.  

 
26. São medidas qualitativas utilizadas para avaliar um 

sistema de vigilância epidemiológica:  
 

A. Sensibilidades, especificidade e flexibilidade. 
B. Especificidade, representatividade e oportunidade. 

C. Simplicidade, aceitabilidade e flexibilidade. 
D. Representatividade, sensibilidade e aceitabilidade. 
E. Aceitabilidade, especificidade e oportunidade. 
 
27. A regulamentação da Lei Orgânica da Saúde tem sido 

efetuada através das normas operacionais do SUS.  
 

Sobre a Norma Operacional de Assistência a Saúde – 
NOAS-SUS 01/02 – é CORRETO  afirmar que: 

 
A. Estabelece o processo de regionalização com estratégia de 

hierarquização dos serviços de saúde. 
B. Institui a PPI – Programação Pactuada e Integrada. 
C. Institui o PAB – Piso de atenção básica. 
D. Reduz as responsabilidades dos municípios na Atenção 

Básica. 
E. Cria os níveis de gestão Incipiente, Parcial e Seme-Plena. 
 
28. Uma das três dimensões do Pacto pela Saúde 2006, 

divulgado pela Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro  de 
2006, é o Pacto em Defesa do SUS que possui entre as 
suas prioridades:  

 
A. Trabalhar por um orçamento adequado para a gestão do 

SUS. 
B. Reforçar o SUS como política de Estado.  
C. Modificar a emenda constitucional Nº 29 pelo Congresso 

Nacional. 
D. Estabelecer as responsabilidades de cada ente federado, 

diminuindo competências concorrentes.  
E. Elaborar de divulgar a carta dos deveres dos usuários do 

SUS. 
 
29. Ao implementar ações e serviços de saúde, o Estado deve 

atender aos direitos individuais e às demandas da 
coletividade. Os recursos e as políticas públicas devem 
visar esse duplo objetivo.  

 
Essas ações devem respeitar o seguinte princípio da 
administração pública: 

 
A. Do sigilo. 
B. Da lucratividade. 
C. Da redução de custos. 
D. Da impessoalidade. 
E. Da autonomia da vontade. 
 
30.  São diretrizes e características do modelo assistencial do 

Sistema Único de Saúde: 
 

A. Universalidade, transdisciplinalidade, integralidade, 
hierarquização e regionalização, descentralização e 
controle social.  

B. Universalidade, equidade, gratuidade, integralidade, 
descentralização e controle social. 

C. Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e 
regionalização, descentralização e controle social.  

D. Universalidade, gratuidade, equidade, integralidade, 
descentralização e controle social. 

E. Equidade, gratuidade, resolubilidade e controle social. 
 
31. Sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), 

pode-se afirmar que: 
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A. A vacina contra o HPV perde eficiência nos homens e nas 
mulheres que já tiveram sexual prévio. 

B. A peniscopia é o exame que determina o diagnóstico de 
certeza de infecção por HPV. 

C. As úlceras genitais podem ser causadas por herpes, HPV e 
chlamydia. 

D.  A prevalência das uretrites não gonocócicas é a maior 
entre homossexuais femininos. 

E. Os diagnósticos da infecção por sífilis primária é feito com 
base apenas no quadro clínico quando revela úlcera 
extremamente dolorosa na glande.  

       
32. Na cardiopatia chagásica crônica, espera-se que: 

 
A. A causa de morte seja morte súbita em 1/3, insuficiência 

cardíaca progressiva em. 1/3 acidente vascular encefálico 
em 1/3. 

B. A manifestação clínica de insuficiência ventricular 
esquerda predomine sobre a       insuficiência ventricular 
direita, embora ambos os ventrículos sejam afetados. 

C. A  manifestação clínica de insuficiência ventricular direita 
predomine sobre a  insuficiência ventricular esquerda, 
embora apenas o ventrículo direito seja   afetados. 

D. As mortes súbitas predominem entre os mais jovens e as 
mortes por insuficiência   cardíaca predominem entre os 
mais velhos. 

E. As mortes súbitas predominem entre os mais velhos e as 
mortes por insuficiência cardíaca predominem entre os 
mais jovens. 

 
33. O tratamento de uma pericardite aguda surgida 24 horas 

após o diagnóstico de um infarto agudo no miocárdio, 
indica-se: 

 
A. Manutenção da aspirina em dose de 75 a mg por dia, com 

o uso de prednisona até melhora do sintoma. 
B. O uso de 500 mg de aspirina a cada 4 horas, reduzindo-se 

a dose paulatinamente após a melhora dos sintomas. 
C. O uso de prednisona 40 a 60 mg ao dia suspendendo-se o 

uso de anticoagulante durante esse tempo, pelo risco de 
tamponamento pericárdico. 

D. Uso de anti-inflamatórios não esteroides até a melhora dos 
sintomas sem prejuízos Do efeito antiplaquetário da 
aspirina. 

E. Uso de anti-inflamatórios esteroides até a melhora dos 
sintomas sem prejuízos do Efeito antiplaquetário da 
novalgina. 

 
34. É CORRETO afirmar, em relação à fisiologia da micção 

que: 
 

A. As fibras não adrenérgicas e não colinérgicas do tipo C 
transmitem informações motoras para a bexiga. 

B. O urotélio tem função apenas de revestimento e proteção e 
não interferem na micção. 

C. O plexo pélvico abriga fibras aferentes autonômicas. 
D. A contração do detrusor ocorre por ação do sistema 

nervoso simpático, assim como a contração do 
rhabdoesfincter. 

E. O centro modulador da micção está localizado no giro 
cingulado anterior, e os reflexos são integrados na ponte. 

 

Após a leitura do caso clínico seguinte responda as questões 
dos números  35  a  37: 
 
Em uma Unidade Básica de Saúde no município de 
IBIARA, um paciente de 35 anos apresentou, a 2 semanas 
lesão única no sulco bálano-prepucial que remitiu 
espontaneamente após perdurar cerca de 8 dias. Há 2 dias 
referindo adinamia e febre. Ao exame físico, constata-se 
temperatura de 38,7°C, poliadenopatia, máculas e pápulas 
em face, tronco, palmas das mãos e plantas dos pés. 

 
35. A etiologia da doença ilustrada é 

 
A. Bacteriana causada por uma espiroqueta. 
B. Bacteriana causada por um cocubacilo Gram-negativo. 
C. Fonseca, causada pela Candida albicans. 
D. Viral causada pelo vírus herpes simples. 
E. Viral causada por uma espiroqueta. 
 

 
 

36. A abordagem terapêutica adequada requer a utilização de: 
 

A. Itracomazol. 
B. Ganciclovir. 
C. Cefepime. 
D. Ácido acetil salicílico. 
E. Benzilpelicilina bezantina. 
 
37. Além do tratamento e seguimentos apropriados, o paciente 

em questão deverá, realizar: 

A. Químioprofilaxia para HIV. 
B. Punção liquórica diagnóstica. 
C. Vacinação para hepatite B. 
D. Sorologia para HIV e para as hepatites B e C. 
E. Apenas realizar sorologia para as hepatites B e C. 
 
38. Microabscessos de Munro são achados histopatológicos 

característicos e estão presentes nas seguintes dermatose: 

A. Psoríase.  
B. Líquen plano. 
C. Esporotricose. 
D. Micose fungoide. 
E. Micose mielóide. 
 
39. Tinha do couro cabeludo deve ser tratada com: 

A. Fluconazol ou nistamina. 
B. Anfotericina B ou itraconazol. 
C. Griseofulvina ou terbinafina. 
D. Iodeto de potássio ou mupirocina. 
E. Iodeto de potássio ou itraconazol. 
 
40. Na gestação com tuberculose é contraindicado o uso de:  

 
A. Isoniazida. 
B. Rifampicina. 
C. Pirazinamida. 
D. Etionamida. 

E. Azitromicina.__________________________________ 




