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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas 
de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação 

de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, 
desde que permaneça na sala até o final de período das 4 (quatro) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 
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NOME COMPLETO: 
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Texto: O Brasil na rota dos remédios falsificados 
Alan Rodrigues (alan@istoe.com.br) 
 

Um relatório divulgado recentemente pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu mais 
um ruidoso sinal de alerta sobre a debilitada saúde 
do País. Segundo o documento, 19% dos remédios 
comercializados por aqui são ilegais. A estimativa é 
que se vendam vinte medicamentos falsos em cada 
lote de 100. Eles são vendidos em feiras, bancas de 
ambulantes, pela internet e, inclusive, nas 
farmácias. E chegam ao Brasil vindos do Paraguai, 
China e Índia. Podem vir prontos para o consumo 
ou ainda na matéria-prima (o chamado princípio 
ativo) – que é manipulada em estabelecimentos 
clandestinos, sem a menor condição de higiene e 
geralmente elaborada na dose errada.  

As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são nefastas. De acordo com os 
pesquisadores da OMS, a pirataria de substâncias 
matou cerca de 700 mil pessoas no mundo em 
2014 – não há dados específicos para o Brasil. É 
um problema que aflige governos e fabricantes no 
mundo todo, principalmente em período de crise 
econômica. “Como é mais barato, as pessoas 
acham que estão fazendo um bom negócio ao 
comprar medicamentos falsos. Não estão. As 
mortes estão aí para comprovar”, diz Edson 
Vismona, do Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria. “É uma burrice consumir remédios 
ilegais”, afirma Anthony Wong, diretor médico do 
Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das 
Clínicas de São Paulo. “Esse é um problema 
mundial de saúde, incluindo Estados Unidos e 
Europa, onde a vigilância é muito maior do que 
aqui.” 

Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
mercado, preço e fiscalização falha. As estatísticas 
sobre o tamanho desse comércio clandestino 
mostram que, na última década, a falsificação e 
comercialização aumentaram 800%. Atualmente, o 
negócio, que rendeu US$ 200 bilhões em 2014, 
cresce 13% ao ano. “Às vezes ele é mais rentável 
do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o 
delegado da polícia federal de São Paulo André 
Luiz Previato Kodkaoglanian. “São quadrilhas 
ligadas diretamente às organizações criminosas 
internacionais.” 
http://www.istoe.com.br/reportagens/437819_O+BRASIL+NA+ROTA+DOS+REM

EDIOS+FALSIFICADOS, aesso em 14 de out. de 2015. 

 
01) A ideia principal do texto é: 
 
(A)  19% dos remédios comercializados no Brasil 
são ilegais e falsos. 
(B)  A falta de remédios nos postos de saúde e 
hospitais no Brasil. 
(C)  A alta dos preços dos remédios. 

(D)  A falta de organização do comércio de 
remédios no Brasil. 
(E)  A indústria de remédios aliada aos 
benefícios que os médicos recebem para indicá-los. 
 
02) Marque a alternativa que contempla os três 
princípios para o sucesso da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A)  mercado, preço alto e qualidade. 
(B)  dificuldade para conseguir os remédios e 
fiscalização apurada. 
(C)  indústria estrangeira, qualidade e 
fiscalização falha. 
(D)  organização, preço baixo e qualidade. 
(E)  mercado, preço e fiscalização falha. 
 
03) Assinale a alternativa que aponta as 
consequências da ação da indústria 
farmacêutica falsificada: 
 
(A) O sucateio da saúde pública, pois o dinheiro 
dos remédios ajudam a manter os hospitais do país. 
(B) Cria dificuldades para encontrar os remédios 
verdadeiros, pois não se sabe mais quais são, 
devido à grande circulação de remédios 
falsificados. 
(C) Gera menos impostos para as indústrias 
farmacêuticas brasileiras, prejudicando a economia. 
(D)  As pessoas compram remédios falsificados 
devido ao seu baixo preço e correm risco de morrer. 
Por conta disso, cerca de 700 mil pessoas morrem 
por sua ingestão. 
(E) Pela ingestão dos remédios, as pessoas 
desenvolvem deficiências com o tempo, podendo 
ficar cegas, surdas ou parar de andar, por exemplo. 
 
04) Assinale a alternativa que substitui o termo 
sublinhado na frase abaixo, sem prejuízo do 
sentido:  
 
 “Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico 
de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia 
federal de São Paulo André Luiz Previato 
Kodkaoglanian. 
 
(A)  difícil. 
(B) interessante. 
(C)  lucrativo. 
(D)  positivo. 
(E)  determinante. 
 
05) Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados, na oração abaixo, classificam-se, 
morfologicamente na ordem em que aparecem, 
como:   
 
“Existem três princípios determinantes para o 
sucesso da indústria de medicamentos falsos: 
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mercado, preço e fiscalização falha.” 
 
(A)  adjetivo, numeral, substantivo. 
(B)  substantivo, numeral, adjetivo. 
(C)  numeral, substantivo, adjetivo. 
(D)  conjunção, substantivo, numeral. 
(E)  numeral, pronome, adjetivo. 
 
06) A  palavra NEFASTAS, na oração abaixo, 
concorda com:  
 
As consequências das ações dessa máfia 
bilionária são “nefastas”. 
 
(A)  as consequências das ações. 
(B)  elas.  
(C)  ações. 
(D)  dessa máfia. 
(E)  nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07) O plural da oração sublinhada é:  
 
O remédio vem pronto. 
 
(A)  Os remédios veem prontos. 
(B)  Os remédios vém prontos. 
(C)  Os remédios vem prontos.  
(D)  Os remédios vêem prontos. 
(E)  Os remédios vêm prontos. 
 
08) Assinale a alternativa correto quanto ao 
tempo e modo dos verbos sublinhados na 
oração abaixo:  
 
“As estatísticas sobre o tamanho desse 
comércio clandestino mostram que, na última 
década, a falsificação e comercialização 
aumentaram 800%.” 
 
(A) presente do indicativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(B) presente do subjuntivo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
(C) imperativo afirmativo, pretérito mais que  
perfeito do modo indicativo. 
(D) presente do indicativo, futuro do pretérito do 
modo indicativo. 
(E) imperativo negativo, pretérito perfeito do 
modo indicativo. 
 
09) Assinale a alternativa em que o uso da crase 
está correto:  
 
(A)  Os documentos devem ser entregues na 
portaria. Assina à gerência à noite.   
(B)  Os documentos foram remetidos à Gerência. 
(C)  Os remédios são destinados à todas as 
pessoas doentes nos postos de saúde.  
(D)  À população precisa de remédios. 

(E)  Foram à Portugal.  
 
10) As palavras cujo acento se justifica pela 
mesma regra de “café” são: 
 
(A)  Látex, patê. 
(B)  Consórcio, secretária. 
(C)  Pelé, filé. 
(D)  Também, refém. 
(E)  Centésimo, saúde. 
 
11) Em uma comunidade constituída de 1800 
pessoas, há três programas de TV, esporte (E), 
novela (N) e filme (F). A tabela abaixo indica 
quantas pessoas assistem cada tipo de 
programa: 
 
Progra
mas 

E N F E e 
N 

N e F E e 
F 

E, 
N e 
F 

Número 
de 
telespe
ctadore
s 

400 1220 1080 220 800 180 100 

 
Assim, verifique usando a tabela, quantas 
pessoas não assistem nem um destes 
programas: 
 
(A) 400. 
(B) 100. 
(C) 300. 
(D) 200. 
(E) 500. 
 
12) Foram entrevistadas 50 pessoas sobre suas 
preferências de duas marcas A e B. Onde os 
resultados foram: 21 pessoas disseram que 
usar a marca A, 10 pessoas responderam que 
usar a marca A e B e 5 pessoas não usam nem 
uma das marcas. Com estas informações 
quantas pessoas usam somente a marca B? 
 
(A) 24. 
(B) 30. 
(C) 44. 
(D) 35. 
(E) 15. 
 
13) Analisando a sequência a seguir 1, 1, 2, 3, 5, 
8, ..... podemos dizer que o oitavo termo da 
sequência será? 
 
(A) 13. 
(B) 21. 
(C) 15. 
(D) 20. 
(E) 34. 
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14) Observe a figura a seguir: 
 

 
 
Qual o próximo elemento da sequência?  
 
(A)  

 
(B) 

 
 
(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15) Um vendedor é representante de uma marca 
que disponibiliza duas linhas de produtos, uma 
mais popular (produto A) e outra mais 
sofisticada (produto B). Para o produto A que 
custa R$ 62,00 ele ganha uma comissão de 20% 
por unidade e para o produto B que custa R$ 
150,00 ele ganha uma comissão de 25% por 
unidade. Na venda de uma unidade de cada ele 
ganhará: 
 
(A) R$ 50,00. 
(B) R$ 50,10. 
(C) R$ 48,90. 
(D) R$ 49,50. 
(E) R$ 49,90. 
 
16) Certa empresa produz diariamente 
quantidades iguais do produto P. Se essa 
empresa usar três medidas iguais do 
componente A em cada unidade do produto 
final P, serão necessárias 480 dessas medidas 
para suprir a produção de P durante 2 dias. Se 
passar a usar 2,5 medidas de A em cada 
unidade de P, o número de medidas de A 
necessário para suprir a produção de P, 
durante 5 dias, será igual a: 
 
(A) 1100. 
(B) 980. 
(C) 1000. 

(D) 1250. 
(E) 1050. 
 
17) Durante certa semana, uma loja de sapatos 
constatou que a razão entre o número de pares 
de sapatos vendidos de adultos e infantis foi de 
3 para 7, nesta ordem. Sabendo-se que nessa 
semana foram vendidos ao todo 180 pares de 
sapatos, pode-se concluir que o número de 
pares de sapatos infantis superou o de adultos 
em: 
 
(A) 126 pares. 
(B) 72 pares. 
(C) 54 pares. 
(D) 100 pares. 
(E) 65 pares. 
 
18) A figura abaixo mostra uma parede com 
alguns azulejos, onde os espaços em branco 
representam os azulejos que caíram. Sabendo 
que todos os azulejos são iguais e quadrados, 
então a razão dos azulejos que caíram e os que 
estão na parede é? 
 

 
 
(A) 2/5. 
(B) 4/5. 
(C) 5/3. 
(D) 3/5. 
(E) 4/3. 
 
19) O preço de um produto sofreu um reajuste 
de 12% aumentando para R$ 60,48. Qual era o 
preço desse produto antes do reajuste? 
 
(A) R$ 50,24. 
(B) R$ 54,24. 
(C) R$ 54,00. 
(D) R$ 52,24. 
(E) R$ 52,00. 
 
20) Sabendo que uma pessoa percorre 21km, 
sendo que destes ela faz 6 km a pé a 3 km por 
hora e 15 km de barco a 5 km por hora. Qual o 
tempo gasto no percurso? 
 
(A) 6 horas. 
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(B) 4 horas. 
(C) 3 horas. 
(D) 7 horas. 
(E) 5 horas. 
 
21) Ao acometer o tegumento cutâneo, o 
epidermophyton floccosum, compromete 
principalmente a(o): 
 
(A) couro cabeludo apenas. 
(B) couro cabeludo e a pele glabra. 
(C) pele glabra apenas. 
(D) pele glabra e a unha. 
(E) unha apenas. 
 
22) Na donovanose, a manifestação clínica mais 
frequente é uma lesão do tipo: 
 
(A) verrucosa. 
(B) ulcerovegetante. 
(C) tuberosa. 
(D) nodular. 
(E) exulcerada. 
 
23) A Balanitis circinata sica é uma 
manifestação cutânea sugestiva de: 
 
(A) Síndrome de Reiter. 
(B) Psoríase. 
(C) Liquen escleroso e atrófico. 
(D) Eritroplasia de Queyrat. 
(E) Eritema polimorfo. 
 
24) Qual a mucosa mais acometida no 
penfigóide cicatricial? 
 
(A) Vaginal. 
(B) Anal. 
(C) Oral. 
(D) Esofagiana. 
(E) Conjuntival. 
 
25) Sobre a psoríase marque V (verdadeiro) ou F 
(falso) e assinale a alternativa correspondente: 
 
( ) Na psoríase eritrodérmica predomina o 
componente descamativo e o eritema é menos 
intenso. 
( ) A psoríase em placas ou vulgar tem 
preferência pelas superfícies extensoras dos 
membros. 
( ) A acitretina não está indicada na 
psoríase pustulosa de Von Zumbush. 
 
(A) F, V, F. 
(B) F, F, F. 
(C) V, V, V. 
(D) F, V, V. 
(E) V, F, V. 

26) Assinale a alternativa que corresponde ao 
medicamento indicado no tratamento da larva 
migrans: 
 
(A) Tianfenicol. 
(B) Tiabendazol. 
(C) Metronidazol. 
(D) Mebendazol. 
(E) Itraconazol. 
 
27) É o exame mais prático quando se emprega 
a cardiolipina  como antígeno no teste 
sorológico para sífilis:  
 
(A) FTA-ABS. 
(B) VDRL. 
(C) Igm-FTA. 
(D) Kline. 
(E) Wassermann. 
 
28) O Haemophilus ducreyi, agente etiológico do 
cancro venéreo simples, quando corado pelo 
Gram, apresenta a morfologia: 
 
(A) Bacilos gram-positivos. 
(B) Bastonetes gram-negativos. 
(C) Cocos gram-negativos. 
(D) Estreptobacilos gram- negativos. 
(E) Diplococos gram positivos. 
 
29) Sobre a hanseníase, marque V (verdadeiro) 
ou F (falso) e assinale a alternativa 
correspondente: 
 
( ) A distinção entre reação hansênica e 
recaída é a negatividade da baciloscopia na 
primeira. 
( ) Entre os principais efeitos colaterais da 
talidomida, temos distúrbios neurais periféricos, 
efeitos teratogênicos e constipação intestinal. 
( ) Os doentes com hanseníase 
indeterminada que tenham sorologia positiva 
para HIV evoluirão de um modo geral, não 
haverá modificação na resistência orgânica ao 
M. leprae. 
( ) Para o tratamento correto da 
hanseníase virchoviana, segundo as normas do 
Ministério da Saúde, devemos sempre realizar 
baciloscopia (o índice baciloscópico não é 
necessário) somente para fins diagnóstico, não 
sendo necessário repeti-la durante e ao final do 
tratamento. 
 
(A) F, V, V, F. 
(B) F, V, V, V. 
(C) V, F, V, V. 
(D) F, F, F, F. 
(E) V, V, V, V. 
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30) O eczema numular é uma reação 
eczematosa que evolui de forma: 
 
(A) Crônica e limitada. 
(B) Crônica e recidivante. 
(C) Lenta e generalizada. 
(D) Lenta e limitada. 
(E) Rápida e incontrolável. 
 
31) Mulher, 44 anos apresenta em um dos 
mamilos, dermatose de aspecto eczematoso. Ao 
exame deve–se suspeitar de: 
 
(A) Dermatite seborréica. 
(B) Dermatofitia crônica. 
(C) Doença de Paget. 
(D) Eczema de contato. 
(E) Papulose bowenóide. 
 
32) A fotoquimioterapia para tratamento da 
psoríase consiste no emprego de ultravioleta 
associado  a: 
 
(A) Cignolina. 
(B) Corticosteróide. 
(C) Etretinato. 
(D) Metotrexato. 
(E) Psoraleno. 
 
33) Sobre a leishmaniose tegumentar americana 
marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 
alternativa correspondente: 
  
( ) A forma cutânea difusa tem no Brasil a 
espécia L. amazonensis como responsável e 
está relacionada a um estado hiperérgico do 
hospedeiro. 
( ) A reação de Montenegro é considerada 
positiva quando a pápula é superior a 5 mm de 
diâmetro e pode ser negativa até um a dois 
meses após o início da doença. 
( ) As lesões mucosas surgem geralmente 
um a dois anos após o surgimento das lesões 
cutâneas, principalmente por disseminação 
linfática loco-regional. 
( ) A reação de imunofluorescência indireta 
é altamente específica e raramente dá resultado 
falso positivo.  
 
(A) F, V, V, F. 
(B) V, F, V, V. 
(C) F, V, F, F. 
(D) F, F, F, F. 
(E) V, V, V, V. 
 
34) São diretrizes da Política Nacional de 
Humanização na Atenção Básica, EXCETO: 
 

(A) Comprometer-se com o trabalho em equipe, 
de modo a aumentar o grau de co-
responsabilidade, e com a rede de apoio 
profissional, visando a maior eficácia na atenção 
em saúde. 
(B) Elaborar projetos de saúde individuais e 
coletivos para usuários e sua rede social, 
considerando as políticas intersetoriais e as 
necessidades de saúde.  
(C) Estabelecer formas de acolhimento e 
inclusão do usuário que promovam a otimização 
dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de 
riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. 
(D) Garantir agenda extraordinária em função da 
análise de risco e das necessidades do usuário. 
(E) Incentivar práticas promocionais de saúde.  
 
35) Estão entre as prioridades pactuadas no 
Pacto pela Vida, EXCETO: 
 
(A) Controle do câncer de colo de útero. 
(B) Controle do câncer de mama. 
(C) Divulgar a carta dos direitos dos usuários do 
SUS.  
(D) Redução da mortalidade infantil e materna. 
(E) Saúde do idoso.  
 
36) Estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das 
seguintes ações: 
  
(A) Vigilância Sanitária.  
(B) Vigilância Epidemiológica.  
(C) Saúde do Trabalhador. 
(D) Assistência Terapêutica Integral, inclusive 
farmacêutica. 
(E) Todas as alternativas anteriores. 
 
37) Todas as alternativas apresentam as 
diretrizes da Política Nacional de Promoção de 
Saúde, EXCETO: 
 
(A) Desenvolvimento de estratégias de 
qualificação em ações de Promoção da Saúde para 
profissionais de saúde inseridos no Sistema Único 
de Saúde. 
(B) Divulgar e informar das iniciativas voltadas 
para a Promoção da Saúde para profissionais de 
saúde, gestores e usuários do SUS, considerando 
metodologias participativas e o saber popular e 
tradicional. 
(C) Estimular as ações intersetoriais, buscando 
parcerias que propiciem o desenvolvimento integral 
das ações de Promoção da Saúde. 
(D) Promover mudanças na cultura 
organizacional, com vistas à adoção de práticas 
horizontais de gestão e estabelecimento de redes 
de cooperação intersetoriais. 
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(E) Reconhecer na Promoção da Saúde uma 
parte fundamental da busca da equidade, da 
melhoria da qualidade de vida e de saúde. 
 
38) Na atenção básica, o processo de 
vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a 
profissionais/equipes, com o objetivo de ser 
referência para o seu cuidado é denominado de: 
 
(A)  Adscrição dos usuários. 
(B)  Acessibilidade. 
(C)  Longitudinalidade. 
(D)  Humanização. 
(E)  Resolubilidade. 
 
39) Sobre o Sistema Único de Saúde, é 
CORRETO afirmar que: 
 
(A)  A Conferência de Saúde tem caráter 
permanente e deliberativo. 
(B)  As Comissões Intergestores Bipartite e 
Tripartite são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, quanto aos 
aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
(C)  Caberá aos Estados e Municípios, com seus 
recursos próprios, financiar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena. 
(D)  Ao Sistema Único de Saúde compete, além 
de outras atribuições, executar as ações de 
proteção do meio ambiente, nele compreendido o 
do trabalho. 
(E)  Os servidores que legalmente acumulam 
dois cargos ou empregos poderão exercer suas 
atividades em mais de um estabelecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
40) Sobre o financiamento do Sistema Único de 
Saúde, é CORRETO afirmar que: 
 
(A)  O repasse por blocos é definido como 
modalidade preferencial de transferência de 
recursos entre os gestores. 
(B)  Os recursos do Piso da Atenção Básica 
Variável (PAB Variável) serão transferidos ao 
Estado que aderir e implementar as estratégias 
específicas a que se destina. 
(C)  Os recursos financeiros do Piso de Atenção 
Básica (PAB) serão transferidos anualmente, de 
forma regular e automática, do Fundo Nacional de 
Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados e do 
Distrito Federal. 
(D)  Redução das iniquidades macrorregionais, 
estaduais e regionais, a ser contemplada na 
metodologia de alocação de recursos, considerando 
também as dimensões étnico-racial e social, é um 
de seus princípios. 

(E)  Os recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde (SUS) serão depositados em conta 
especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização do Ministério da 
Saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




