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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

MÉDICO - MEDICINA PREVENTIVA
E SOCIAL

MÉDICO - MEDICINA PREVENTIVA
E SOCIAL

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Concurso Público
REF. EDITAL N° 02/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - MEAC-UFC E HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - HUWC-UFC

CONCURSO PÚBLICO 6/2014 - EBSERH/MEAC-UFC E HUWC-UFC

EDITAL N° 02 - EBSERH - ÁREA MÉDICA



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Palavras desafinadas apenas machucam nossos 
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa 
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam 
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de 
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem 
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, 
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir 
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. 
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.  

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

De acordo com o texto, 
(A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados 

são os homens, justamente porque os homens sabem 
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o 
tempo todo de possíveis riscos. 

(B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem 
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para 
educar uma criança. 

(C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para 
os	 seus	 filhos	 têm	 essa	 atitude	 por	 gostar	 demais	 de	
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser 
ouvidos. 

(D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os 
outros	a	respeito	da	criação	de	filhos	e	geralmente	elas	
se encontram apenas entre os membros da própria 
família. 

(E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros 
na	tarefa	de	criar	filhos,	mas	nem	todas	passaram	pela	
experiência	de	ser	pais,	o	que	dominam	realmente	é	a	
arte de julgar.

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado 
(A)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	modo	quanto	

de tempo. 
(B)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	modo	quanto	

de intensidade. 
(C)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	intensidade	

quanto de negação. 
(D)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	intensidade	

quanto de tempo.
(E)	 pode	 ser	 considerado	 tanto	 um	 advérbio	 de	 tempo	

quanto de negação.

Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para 
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”, 
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração 
em destaque é de  

(A) concessão.
(B)	 finalidade.	
(C) consequência.
(D) proporção.
(E) conformidade. 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente
 
Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos 

pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas 
recomendações interessantes, da saída da maternidade 
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, 
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, 
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas 
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas 
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A 
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas 
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta 
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. 
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia 
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo 
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças 
devem se adaptar enquanto estão passando por essa 
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. 
Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no 
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, 
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a 
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima 
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de 
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da 
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: 
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais 
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho 
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. 
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta 
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe 
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la 
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda 
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os 
filhos dela jamais dariam chiliques.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de 
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, 
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à 
sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados 
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como 
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. 
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de 
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram 
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi 
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob 
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. 
Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas 
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem 
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca 
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida 
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada 
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas 
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a 
sua vida.

QUESTÃO 03
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da 
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

(A)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	ou	Júnior	gosta	de	cachorros.
(B)	 Júlia	gosta	de	gatos	ou	Júnior	não	gosta	de	cachorros.
(C)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	se,	e	 somente	se	Júnior	não	

gostar de cachorros.
(D)	 Júlia	 não	 gosta	 de	 gatos	 ou	 Júnior	 não	 gosta	 de	

cachorros.
(E)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	e	Júnior	não	gosta	de	cachorros.

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro 
branco, um preto e um azul não necessariamente 
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a 
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. 
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa 
de José não se chama Maria e não dirige um carro 
branco. Os nomes das esposas que dirigem os 
carros branco, preto e azul são respectivamente:

(A) Cristina, Regina e Maria.
(B) Cristina, Maria e Regina.
(C) Maria, Cristina e Regina.
(D) Maria, Regina e Maria.
(E) Regina, Cristina e Maria.

ele	é	termo	introdutório.	
(C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele 

é	termo	introdutório
(D)	 introduz	uma	dúvida	em	relação	ao	período	do	qual	ele	é	

termo introdutório. 
(E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao 

período	do	qual	ele	é	termo	introdutório.

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia 
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado 
significa, EXCETO

(A) orgulho.
(B) altivez.
(C)	 modéstia.	
(D)	 embófia.
(E)	 páfia.	

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos 
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi 
utilizado 

(A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que 
tem função de objeto direto na oração. 

(B)	 para	atender	à	regência	do	verbo	“dar”,	que	é	um	verbo	
transitivo direto. 

(C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
(D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
(E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base 

feminina.

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe 
teórica” refere-se

(A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e 
prática, em exercer a função de mãe.

(B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a 
respeito	de	criação	de	filhos,	e	coloca	tal	conhecimento	
em prática. 

(C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a 
respeito	da	criação	de	filhos,	pelo	menos	dos	filhos	dos	
outros. 

(D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto 
na teoria a função de mãe e a exerce com muita 
complacência. 

(E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a 
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que 
está falando. 

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, 
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-
semântica estabelecida no período é de 

(A) proporção. 
(B) conformidade. 
(C)	 finalidade.	
(D) concessão. 
(E) consequência. 

Em “...da saída da maternidade até a porta da 
escola.”, o termo destacado 

(A)	 é	um	advérbio	que	indica	inclusão.	
(B)	 é	 uma	 preposição	 que	 indica	 uma	 situação	 de	

posterioridade em relação a um limite próximo. 
(C)	 é	um	advérbio	que	indica	exclusão.	
(D)	 é	 uma	 preposição	 que	 indica	movimento,	 no	 caso,	 no	

tempo e no espaço. 
(E)	 é	 uma	 conjunção	 que	 indica	 uma	 situação	 de	

anterioridade em relação a um limite. 

“A maior diferença entre você e essas pessoas é 
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como 
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser 
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou 
sintático por

(A) portanto. 
(B) logo. 
(C) porquanto. 
(D) assim. 
(E)	 porém.

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-
requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz 
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o 
termo destacado 

(A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele 
é	termo	introdutório.	

(B)	 introduz	uma	afirmação	em	relação	ao	período	do	qual	

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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(E) o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada 
a	contratação	à	prévia	aprovação	em	concurso	público	
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da 
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 o	órgão	de	orientação	superior	da	EBSERH	é	o	Conselho	
de Administração, composto por nove membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.

(B) a EBSERH será administrada por uma Diretoria 
Executiva,	composta	pelo	Presidente	e	até	seis	Diretores,	
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Presidente	 da	República,	 por	 indicação	 do	Ministro	 de	
Estado da Educação.

(C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH, 
compõe-se de três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

(D)	 conselho	 Consultivo	 é	 órgão	 permanente	 da	 EBSERH	
que	tem	as	finalidades	de	consulta,	controle	social	e	apoio	
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.

(E) a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva 
distribuição de competências serão estabelecidas pela 
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho 
Fiscal.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto               
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de 
duração da EBSERH é

(A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
(B) indeterminado.
(C) de 5 anos, prorrogável. 
(D) de 15 anos, improrrogável.
(E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da 
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre 
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

(A)	 Diretoria	de	Atenção	à	Saúde	e	Gestão	de	Contratos.	
(B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
(C) Diretoria Administrativa Financeira.
(D) Auditoria Interna.
(E)	 Diretoria	 de	 Gestão	 de	 Processos	 e	 Tecnologia	 da	

Informação.

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 
2011, é INCORRETO afirmar que

(A)	 é	necessária	a	realização	de	licitação	para	a	contratação	
da	 EBSERH	 pela	 administração	 pública	 para	 realizar	
atividades relacionadas ao seu objeto social.

(B) a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às 
suas competências mediante contrato com as instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres.

(C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores 
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição 
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam 
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão 
ser a ela cedidos para a realização de atividades de 
assistência	à	saúde	e	administrativas.

(D) a EBSERH será administrada por um Conselho de 
Administração, com funções deliberativas, e por uma 
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho 
Fiscal e um Conselho Consultivo.

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele 

deu     de suas figurinhas para um de seus irmãos, 

e depois deu     para seu outro irmão. Sendo assim, 

com quantas figurinhas Paulinho ficou?

(A) 12
(B) 48
(C) 54
(D) 60
(E) 72 

De acordo com a questão anterior, qual é a 
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus 
dois irmãos?

(A) 25%.
(B) 30%.
(C) 50%.
(D) 55%.
(E) 60%.

Observe a sequência a seguir: 
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?

(A) 121.
(B) 119.
(C) 117.
(D) 111.
(E) 109.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 19
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De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica 
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas 
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a execução de ações

(A) de vigilância sanitária.
(B) de vigilância epidemiológica.
(C)	 de	saúde	do	trabalhador.
(D) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica.
(E)	 referentes	à	 fiscalização	e	à	 inspeção	de	alimentos,	

água	 e	 bebidas	 para	 animais	 domésticos	 e	
domesticados.

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos 
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da 
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar, dentre outros, com:

 I. Fundo de Saúde.

 II. Contrapartida de recursos para saúde no 
respectivo orçamento.

 III. Conselho de Saúde, com composição 
paritária.

 IV. Seguro de Saúde.

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

 

Assinale a alternativa considerada INCORRETA. 
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial 
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição 
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, 
ações e serviços de

(A) urgência e emergência.
(B) atenção secundária.
(C) atenção psicossocial. 
(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)	 vigilância	em	saúde.

De acordo com a Constituição Federal, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 a	 pessoa	 jurídica	 em	 débito	 com	 o	 sistema	 da	
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá 
contratar	 com	 o	 Poder	 Público	 e	 dele	 receber	
benefícios	ou	incentivos	fiscais	ou	creditícios.

(B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

(C) a proposta de orçamento da seguridade social 
será elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis	 pela	 saúde,	 previdência	 social	 e	
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de 
seus recursos.

(D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir 
a manutenção ou expansão da seguridade social.

(E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal 
que trata das atribuições do Sistema Único de 
Saúde (SUS),  EXCETO

(A) participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(B) ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

(C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não 
compreendido o do trabalho.

(D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico	e	tecnológico.

(E) executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica,	bem	como	as	de	saúde	do	trabalhador.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21

QUESTÃO 20
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno 
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho 
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período. 

(A) três
(B) cinco
(C) dois
(D) dez
(E) quatro
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A causa mais comum de sobrecarga de pressão 
no coração direita, no entanto, é a disfunção do 
coração esquerdo, este resultando principalmente 
em

(A) hipertensão pulmonar.
(B) dispneia aos pequenos esforços.
(C) derrame pulmonar.
(D) anemia.
(E) síndrome vestibular.

Diferentemente da Clínica, que estuda o processo 
saúde doença em indivíduos, com o objetivo de 
tratar e curar casos isolados, a Epidemiologia 
se preocupa com o processo de ocorrência de 
doenças, mortes, quaisquer outros agravos ou 
situações de risco à saúde na comunidade, ou 
em grupos dessa comunidade, com o objetivo de 
propor estratégias que melhorem o nível de saúde 
das pessoas que compõem essa comunidade. 
Qual é o meio mais seguro para se conhecer como 
se dá o processo saúde doença na comunidade?

(A)	 Elaborando	um	diagnóstico	comunitário	de	saúde.	
(B) Realizando atividades construtivas em todas as 

comunidades.
(C) Realizando o atendimento de toda população carente 

da área de abrangência.
(D)	 Elaborando	 estratégia	 de	 atendimento	 da	 demanda	

reprimida.
(E) Criando protocolos para as doenças mais prevalentes 

da área de abrangência da comunidade.

Entre as vantagens dos dados de mortalidade, 
sobre os de morbidade, destaca-se a sua maior 
disponibilidade a partir do

(A) registro obrigatório.
(B) levantamento de dados.
(C) episódio repetido.
(D)	 número	baixo	de	acometidos.
(E)	 índice	pequeno	de	notificados.

Relacionado às Diretrizes para a Atenção Domiciliar 
na Atenção Básica, analise as alternativas e 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A organização da Atenção Domiciliar deve estruturar-
se dentro dos princípios da Atenção Básica/SUS.

(B) As diferenças locais devem ser observadas uma vez 
que	o	número	de	profissionais	que	atuam,	o	número	de	
famílias sob a responsabilidade de cada equipe, bem 
como o aporte de referência e contrarreferência do 
sistema	de	saúde	pode	ser	determinante	da	qualidade	
da atenção.

(C) Compete exclusivamente à gestão federal a 
organização	 do	 sistema	de	 saúde	 para	 a	 efetivação	
da atenção domiciliar na atenção básica.

(D) Na Atenção Básica, várias ações são realizadas no 
domicílio, como o cadastramento, a busca ativa, ações 
de	vigilância	e	de	educação	em	saúde.

(E)	 A	participação	ativa	do	usuário,	família	e	profissionais	
envolvidos na assistência domiciliar constitui um traço 
importante para a efetivação dessa modalidade de 
atenção.

Estudos analíticos são aqueles delineados para 
examinar a existência de associação entre uma 
exposição e uma doença ou condição relacionada 
à saúde. São  delineamentos de estudos analíticos, 
EXCETO 

(A) ecológico.
(B) comunitário.
(C) seccional (transversal).
(D) caso-controle (caso-referência).
(E) coorte (prospectivo).

Qual a especificidade do exame em que uma 
Fundoscopia dilatada feita por não oftalmologista 
foi comparada com uma estereofotografia em sete 
campos, um padrão-ouro da retinopatia diabética 
proliferativa?

(A) 23%.
(B) 49%.
(C) 84%.
(D) 61%.
(E) 33%.

A.P., do sexo feminino, 30 anos, em bom estado 
geral, queixa-se de tosse produtiva iniciada há 
três dias, sem história de doença cardíaca ou 
respiratória crônica. Encontra-se febril (38,90C 
de temperatura axilar), com frequência cardíaca 
de 108 bpm e frequência respiratória de 20 mpm. 
Na ausculta respiratória, nota-se a presença 
de estertores crepitantes de diminuição do 
murmúrio vesicular à direita. Considerando que 
métodos diagnósticos complementares não estão 
disponíveis prontamente no local do atendimento, 
quais são os dados do exame clínico suficientes 
para confirmar ou excluir o diagnóstico de 
pneumonia neste momento?

(A)	 Hemograma	e	radiografia	de	tórax.
(B) Antecedentes pessoas.
(C) História familiar.
(D) História e exame físico.
(E) São necessários exames complementares para 

confirmar	o	diagnóstico.

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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(B) busca das diferentes crenças para exclusão dos casos 
diferenciados.

(C) busca ativa de casos e faltosos.
(D) acompanhamentos a pacientes crônicos ou acamados.
(E) observação do paciente ou família em sua residência.

A atual estrutura do Siab dificulta a execução 
de algumas importantes atividades de cunho 
epidemiológico. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde às dificuldades encontradas.

(A) Utilização das informações para vigilância 
epidemiológica (busca ativa e investigação de casos).

(B) Vinculação entre as informações do Siab e outros 
sistemas	de	informação	em	saúde.

(C)	 Relacionamento	 com	 base	 de	 dados	 demográficos	
e	 socioeconômicos:	 censo	 demográfico,	 pesquisa	
nacional por amostras de domicilio (PNAD), etc.

(D)	 Georreferenciamento	 de	 informações	 sobre	 eventos	
de	saúde	a	partir	de	dados	agregados,	o	que	impede	
recursos	 de	 sistemas	 de	 informações	 geográficas	 e	
de	análise	espacial	de	dados	como	a	identificação	do	
padrão de ocorrência espacial da morbimortalidade.

(E)	 Exclusividade	 dos	 profissionais	 responsáveis	 pela	
inclusão de dados.

Nenhum exame clínico ou paraclínico tem, 
ao mesmo tempo, 100% de sensibilidade e 
100% de especificidade. São riscos do exame 
complementar, EXCETO

(A) custo (iatrogenia social).
(B) ansiedade (iatrogenia psicológica).
(C) atraso no diagnóstico.
(D) exacerbação do exame clínico.
(E) diagnóstico equivocado.

O CA 125 é o marcador mais conhecido e utilizado 
na condução clínica de pacientes com tumor, 
é uma sialomucina de elevado peso molecular, 
também conhecido como MUC 16. Ele tem sido 
estudado para o rastreamento de pacientes 
assintomáticos, no diagnóstico diferencial de 
massas pélvicas, no monitoramento de resposta 
ao tratamento adjuvante e na detecção precoce 
de recorrência do tumor após tratamento. Esse 
marcador é importante no rastreamento de tumor

(A) de próstata.
(B) epitelial de ovário.
(C) de mama.
(D) de intestino.
(E) gástrico.

Um dos perigos da prática médica de atenção 
primária, pressionado pelo grande número de 
atendimentos, pode ser a utilização da prescrição 
como uma forma mais simples de encerrar uma 
consulta, bem como um pretenso substituto de 
outras atitudes mais adequadas.  Um dos maiores 

A prática da semiologia baseada em evidências 
exige que o diagnóstico de bronquite a partir dos 
dados da história e do exame físico seja feito 
com base nas propriedades diagnósticas desses 
achados. Quando não se sabe quais são essas 
evidências, pode-se buscá-la na literatura. São 
passos necessários, EXCETO

(A)	 transformar	 a	 dúvida	 clínica	 em	 uma	 questão	
estruturada.

(B) buscar evidências que possam responder essa 
questão.

(C) analisar criticamente as evidências encontradas.
(D) aplicar as evidências, se válidas, no processo 

diagnóstico.
(E)	 aplicar	 exames	 complementares	 para	 confirmar	 o	

diagnóstico.

Bem diferente do raciocínio causal, o raciocínio 
probabilístico tenta estimar de forma quantitativa 
a probabilidade de doença nos vários momentos 
do processo diagnóstico. Na zona de alta 
probabilidade, o diagnóstico da doença, mesmo 
não sendo 100% certo, é tão provável, que, muitas 
vezes, indica necessidade de

(A) exames complementares.
(B) revisão da literatura.
(C) exame físico adequado.
(D) tratamento imediato.
(E) inclusão de caso.

Relacionados às diretrizes do SUS, é importante 
apresentar o conceito de saúde definido pela 80 

Conferência Nacional de Saúde, pois sintetiza 
grande parte do ideário do Movimento Sanitário 
Brasileiro: “ Em sentido mais abrangente, a saúde 
é a resultante das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, meio ambiente, 
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra e o acesso a serviço de 
saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das 
formas de organização social da produção, as quais 
podem gerar grandes desigualdades nos níveis 
de vida. Esse conceito amplia a compreensão do 
processo saúde-doença e é basilar para entender 
a abrangência e complexidade das diretrizes do 
SUS no Brasil. São diretrizes do SUS, EXCETO

(A) universalidade e recursos humanos.
(B) equidade e controle social.
(C) integralidade e descentralização.
(D) hierarquização e regionalização.
(E) participação não complementar do setor privado.

A visita domiciliar é um momento ímpar no cuidado 
do paciente, da família e da comunidade. Essa 
pode ser classificada em diversos tipos, EXCETO

(A) internação domiciliar.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
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(C) modelo de construção e as necessidades ascendentes 
de compatibilização sistêmica dos instrumentos de 
planejamento do município.

(D) trabalho de escravidão dos menores adolescentes 
infratores.

(E) ao monitoramento e avaliação dos atendimentos 
realizados	 na	 atenção	 básica,	 melhorando	 a	 perfil	
epidemiológico do município.

Considerando como sujeitos de direitos as 
crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente traz em seu art. 11: é assegurado 
o atendimento integral à saúde da criança e do 
adolescente, por intermédio do SUS, garantindo 
o acesso às ações e serviços para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Sobre esse 
assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 garantia	 da	 atenção	 integral	 às	 pessoas	 jovens	 é	
condição primordial para a assistência a esse grupo 
populacional compreendendo os aspectos biológicos, 
psicológicos	e	sociais	da	saúde	do	sujeito.

(B)	 É	 primordial	 a	 integralidade	 da	 atenção	 definida	
como um conjunto articulado e contínuo de ações 
e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de	complexidade	do	sistema	de	saúde.

(C) A participação de adolescentes e jovens na construção 
do	seu	projeto	terapêutico	é	de	suma	importância	para	
que	se	envolvam	mais	com	a	sua	saúde	e	apoiem	o	
trabalho da equipe responsável por ele.

(D) É necessário destacar que a vulnerabilidade não 
deve ser considerada como resultado da interação 
de conjunto de variáveis que determina a maior ou a 
menor capacidade de os sujeitos se protegerem de 
um agravo, de um constrangimento, adoecimento ou 
situação de risco.

(E)	 Evidenciada	a	 importância	da	promoção	à	saúde	na	
produção	 de	 saúde	 de	 adolescentes	 e	 de	 jovens,	
enfatiza se a necessidade de estabelecer processos 
de intervenção intersetoriais e interdisciplinares, de 
ampliação	 e	 diversificação	 das	 práticas	 sanitárias,	
de mudanças na gestão e no trabalho das equipes 
de	 saúde	 para	 a	 construção	 complementar	 e	 de	
intercâmbio entre esses dois campos da atenção à 
saúde.

problemas da prática médica atual no Brasil é a 
confusão existente no que já foi denominado de 
“selva terapêutica”. São fatores que contribuem 
para essa grave situação, EXCETO.

(A)	 o	 exagerado	 número	 de	 apresentações	 comerciais,	
medicamentos	 e	 princípios	 ativos,	 muito	 além	 dos	
preconizados como essenciais pela OMS.

(B)	 a	 propaganda	 intensa,	 parcialmente	 científica	 e	
frequentemente	 distorcida,	 realizada	 pela	 indústria	
farmacêutica.

(C)	 a	 educação	 continuada	 eficiente	 ou,	 via	 de	 regra,	
existente.

(D) o inadequado ensino de terapêutica nas escolas 
médicas	 (muitas	 vezes,	 o	 diagnostico	 é	 mais	
enfatizado do que as habilidades terapêuticas).

(E) os mecanismos incipientes de controle, em âmbito 
nacional, da produção, comercialização, publicidade, 
prescrição e consumo de medicamentos.

Os documentos médico-legais são declarações 
escritas do médico sobre matéria médica com 
interesse jurídico. Esses documentos incluem 
o atestado médico, o relatório médico-legal e 
o parecer médico legal. Sobre isso, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Segundo	 o	 artigo	 110	 do	 Código	 de	 Ética	 Médica,	
é	 vedado	 ao	 médico	 fornecer	 atestado	 sem	 ter	
praticado	 o	 ato	 profissional	 que	 o	 justifique,	 ou	 que	
não corresponda à verdade.

(B) De acordo com a resolução 1.488/98 do Conselho 
Federal	de	Medicina	(CFM),	qualquer	decisão	médica	
sobre	o	estado	clínico	de	paciente	só	pode	ser	firmado	
a partir do exame direto da pessoa objeto do interesse 
da decisão.

(C)	 O	atestado	de	óbito	tem	como	objetivo,	além	de	firmar	
a	realidade	do	óbito,	também	fornecer	elementos	para	
as	estatísticas	de	saúde.

(D)	 Para	 atestados	 com	 finalidade	 de	 justificar	 faltas	 no	
trabalho, raramente há necessidade de atestar por 
um prazo maior que 15 dias. Quando for necessário 
um período maior, o paciente deve ser encaminhado 
à	 perícia	 médica	 ou	 órgão	 competente,	 com	 uma	
declaração sobre os achados dos exames.

(E)	 O	fato	de	o	médico	atestar	para	a	sua	própria	família	
pode	 ser	 considerado	 infração	 ética,	 pois	 existe	
expresso impedimento a respeito, principalmente nos 
casos de perícias judiciais ou em situações como as 
doenças graves e de toxicomanias.

A resolução nº 5, de 19 de junho de 2013, dispõe 
sobre as regras do processo de pactuação de 
Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para os 
anos de 2013-2015, com vistas ao

(A) fortalecimento do planejamento do Sistema Único de 
Saúde	e	a	implementação	do	contrato	organizativo	da	
ação	pública	da	saúde.

(B) trabalho e condições para a exclusiva promoção, 
proteção	e	recuperação	da	saúde,	a	organização	e	o	
funcionamento dos serviços correspondentes.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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(C) hiperinsulinemia.
(D) glicoinsulino terapia.
(E) baixa ingesta alimentar.

A.C., 68 anos, do sexo masculino, é levado à unidade 
de saúde pela filha com a seguinte história clínica: 
quadro com início lento e gradual, manifestações 
clínicas limitadas a uma metade do corpo, sendo 
o tremor nas mãos e rigidez do membro superior 
esquerdo. Com o passar do tempo, os sintomas 
se manifestaram de forma bilateral.  Iniciou leve 
diminuição do volume da voz, disfagia e sialorreia. 
Evoluiu com postura encurvada para frente com 
os braços fletidos na altura da cintura, a marcha 
progressivamente evoluiu para passadas curtas. 
Para executar virada de direção da marcha realizava 
movimentos decompostos e desarmônicos. Relata 
ter feito tratamento para dermatite seborreica há 
3 meses, sem melhora clínica. Realizado exame 
de neuroimagem que foi inespecífico. Qual é o 
provável diagnóstico?

(A) Hipotireoidismo.
(B) Hidrocefalia de pressão normal.
(C) Doença de Parkinson.
(D) Doença de Alzheimer.
(E) Acidente vascular cerebral.

A. C. T., 23 anos, procura atendimento médico para 
investigação de amenorreia. Realizado βHCG que 
foi positivo para gestação. Sendo a data da última 
menstruação: 13/09/2013, qual é a provável data 
do parto?

(A) 15/04/2014.
(B) 20/05/2014.
(C) 31/05/2014.
(D) 20/06/2014.
(E) 13/07/2014.

D. P., 18 anos, G1,P1,A0, procura unidade de 
saúde para acompanhamento do pré-natal. Idade 
gestacional de 24 semanas. Durante o exame 
físico, você não consegue auscultar o BCF com 
o estetoscópio de Pinard. Nessa situação, são 
condutas a serem tomadas, EXCETO

(A)	 verificar	erro	de	estimativa	de	idade	gestacional.
(B) afastar condições que prejudiquem uma boa ausculta: 

obesidade	materna	e	dificuldade	de	identificar	o	dorso	
fetal.

(C) manter calendário mínimo de consulta se houver 
percepção materna e constatação objetiva de 
movimentos	fetais	e/ou	o	útero	estiver	crescendo.

(D)	 agendar	 consulta	 médica	 ou	 referir	 para	 serviço	 de	
maior complexidade se a mãe não mais perceber 
movimentação fetal e/ou o crescimento uterino estiver 
estacionário.

(E)	 orientar	a	paciente	a	ficar	tranquila,	pois	nessa	idade	
gestacional não se ausculta o BCF com o aparelho de 
Pinard.

Puérpera, 32 anos, procura ambulatório médico 
com queixa de prurido, sensação de queimadura 
e dor em agulhadas nos mamilos, persistindo 
após as mamadas. Ao exame físico, as mamas 
encontram-se turgidas, vermelhas e brilhantes. O 
exame físico do lactente não evidencia alterações 
em orofaringe. Qual é o provável diagnóstico clínico 
e tratamento medicamentoso, se necessário.

(A)	 Candidíase,	 tratamento	 com	 fluconazol	 oral	 para	
puérpera	e	para	a	criança,	se	esta	apresentar	sinais	
de monilíase.

(B) Candidíase, tratamento tópico simultâneo com 
nistatina	 para	 puérpera	 e	 lactente,	 mesmo	 que	 a	
criança não apresente sinais de monilíase.

(C) Ingurgitamento mamário, diminuir o tempo das 
mamadas, fazer massagens delicadas nas mamas, 
analgésico	sistêmico	e	usar	 sutiã	 folgado	com	alças	
largas	e	flexíveis.

(D)	 Trauma	mamilar,	técnica	correta	de	amamentar.
(E)	 Galactocele,	aspiração	ou	extração	cirúrgica.

M.J.S., 58 anos, do sexo feminino, obesa (IMC 42), 
diabética desde os 42 anos, em uso irregular de 
insulinoterapia. Nega outras doenças. Procurou 
atendimento em UBS para mostrar resultado 
de Fundoscopia, que evidenciou hemorragia na 
retina, proliferação fibrovascular e tração retiniana.  
Segundo a classificação de retinopatia diabética, 
podemos classificá-la em:

(A) cegueira.
(B)	 retinopatia	diabética	proliferativa.
(C) grave.
(D) moderada.
(E) leve.

D.S, do sexo feminino, 56 anos, divorciada, 
funcionaria pública, procura atendimento médico 
com quadro clínico sugestivo de depressão. Relata 
história pregressa de glaucoma de ângulo fechado. 
Qual classe de antidepressivos é contraindicada 
nessa situação?

(A) Antidepressivos Inibidores da Monoaminooxidase.
(B) Antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina.
(C) Antidepressivos tricíclicos.
(D) Inibidor seletivo de recaptura de 5-HT/NE.
(E) Inibidor seletivo de recaptura de dopamina.

Paciente, 38 anos, do sexo feminino, pedagoga, 
procura UBS para avaliação de exames laboratoriais 
solicitados rotineiramente. História pregressa 
de enxaqueca em tratamento medicamentoso 
regular com propranolol e hipotireoidismo em 
uso de Puran T4. Após avaliação criteriosa, você 
como médico evidencia Potássio > 5 mqE/l. É/São 
fator(es) de hiperpotassemia:

(A)	 bloqueadores	beta	adrenérgicos.
(B)	 agonistas	beta	adrenérgicos.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

QUESTÃO 44
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