Leia estas instruções:
1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em
seguida, assine no espaço reservado.

2

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões
de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10 de Língua Portuguesa; 11 a 20 de
Legislação e 21 a 50 de Conhecimentos Específicos.

3

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem
imperfeições gráficas que impeçam a leitura. D etectado algum problema,
comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.

4

A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço
reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve.

5

Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará
redução de pontos.

6

Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das
quais apenas uma é correta.

7

Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir
esclarecimentos aos fiscais.

8

Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta
preta.

9

Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não
destaque nenhuma folha.

10

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste
considerados para efeito de avaliação.

11

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos para redigir o texto
definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de
Respostas.

12

O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira
responsabilidade.

13

Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a
Folha de Respostas e a Folha de Redação.

Caderno não serão

___________________________________________________________ ______________________

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________________

Prova de Redação
A

sociedade

brasileira

tem

visto

aumentar, a cada dia, o número de
episódios de violência contra suspeitos
de cometer crimes. Sem

chance de

tentar provar sua inocência, pessoas são
espancadas ou até mortas em praça
pública.

Os

chamados

linchamentos

públicos geralmente são justificados sob
a alegação da ineficiência do Estado em
punir criminosos. Tal situação tem sido
tema de diversos textos, a exemplo da
charge ao lado.

Disponível em: <https://amarildocharge.files.wordpress.com/
2014/05/blog6.jpg>. Acesso em: 12 ago. 2015.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Considerando essa constatação e seus conhecimentos a respeito do tema, produza um artigo de
opinião cujo objetivo seja defender um posicionamento sobre a seguinte problemática:

A sociedade deve ter o direito de fazer justiça com as próprias mãos?

INSTRUÇÕES
Seu artigo deverá, obrigatoriamente, atender as seguintes exigências:
 ser redigido no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;
 apresentar, explicitamente, um ponto de vista em relação à questão -tema;
 ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;
 não ser escrito em versos;
 conter, no máximo, 40 linhas;
 respeitar as normas de citação de textos;
 não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).

ATENÇÃO
Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:
 texto com até 14 linhas;
 fuga ao tema ou à proposta;
 letra ilegível;
 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);
 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que sejam ofensivos.
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(NÃO ASSINE O TEXTO)
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Língua Portuguesa

01 a 10

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova.
O perigo da inteligência artificial para a humanidade
Rafael Ciscati e Marcos Coronato
Na ficção científica, a inteligência artificial, ou I.A., tem alguns papéis recor rentes. Costuma
brilhar como a antagonista que pretende exterminar a humanidade. Esse é o propósito da Skynet,
a versão militar e maligna da internet, no filme O exterminador do futuro: gênesis , a estrear em
2015. Nos últimos meses, os perigos da I.A. vêm sendo discutidos mais seriamente por gente
brilhante como o astrofísico Stephen Hawking e o empresário Elon Musk, atuante nos setores
de carros elétricos e exploração espacial. Porém, poucos atentaram à ideia central do pensador
que desencadeou a discussão. O filósofo sueco Nick Bostrom não teme que as I.A’s. detestem
pessoas ou que tentem machucá-las e afirma que “essas máquinas serão indiferentes a nós”.
Formas de I.A. indiferentes à humanidade ou com estratégias incompreensíveis por nós
poderiam causar destruição física e caos social ao controlar bancos de dados, mercados
financeiros, infraestrutura, redes de distribuição e sistemas de armamentos. Bostrom,
pesquisador na Universidade de Oxford, no Reino Unido, dirige o Instituto para o Futuro da
Humanidade. Pesquisa riscos existenciais à vida humana, como a colisão de asteroides com a
Terra. O surgimento da I.A. e seus perigos ocupam seu livro mais recente, Superintelligence
(Superinteligência, ainda sem previsão de lançamento no Brasil). Bostrom alerta pa ra o advento
de sistemas não só inteligentes, mas capazes de se autoaprimorar. Um computador assim
poderia se reprogramar para elevar sua própria capacidade. Mais poderoso, poderia fazer isso de
novo, e de novo. Desenvolveria, assim, capacidades de observa ção, aprendizado e planejamento
muito superiores à humana. Bostrom chama esse fenômeno de superinteligência e conclui que
ele é o principal risco existencial visível no futuro da humanidade. “Não devemos acreditar que
o cérebro humano poderá competir com isso”, diz.
O filósofo acredita que o surgimento de tecnologia assim não é questão de “se”, e sim de
“quando”. Em 2012 e 2013, ele fez um levantamento de opinião a respeito com 170 especialistas.
Na média, eles estimaram em 50% a chance de surgir, até 2050, uma I.A. capaz de assumir a
maior parte das profissões humanas e em 90% a chance de isso ocorrer até 2075. Mais da
metade dos entrevistados previu que a superinteligência emergiria até 30 anos depois e que
haverá 33% de chance de ela ser algo “ruim” ou “e xtremamente ruim”.
As preocupações se amparam na aceleração da evolução na área. Bart Selman,
matemático da Universidade Cornell, estuda I.A. desde os anos 1980 e se impressiona com os
avanços dos últimos cinco anos. Carros autônomos, software de tradução simultânea e de
reconhecimento de imagem usam avanços obtidos com I.A. Conforme surgem aplicações
comerciais, mais dinheiro flui para esse tipo de pesquisa, o que a acelera. Novas fronteiras de
estudo, como as redes neurais artificiais e os chips neuromórf icos, abrem frentes promissoras na
tentativa de reproduzir o jeito humano de pensar.
Nada garante, porém, que uma superinteligência – uma inteligência capaz de aprimorar a si
mesma – continuará a pensar imitando o jeito humano, ou de forma que seja previsí vel ou
compreensível por nós. Diante dessa possibilidade, homens inteligentes reagiram com
superlativos. Musk comparou o ato de criar I.A. com invocar o demônio. Hawking afirmou que o
advento da I.A. será o maior evento da história humana. “Infelizmente, p oderia também ser o
último, a não ser que aprendamos a evitar os riscos”, disse. O astrofísico tocou no ponto certo.
Nenhum dos estudiosos imagina interromper o avanço científico. Eles apenas ponderam que,
antes de criar I.A., precisaremos criar regras par a que seja seguro usá-la – ou conviver com ela.
Disponível
em:
<http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2015/04/o -perigo-da-inteligencia-artificial-parahumanidade.html>. Acesso em: 2 de ago. 2015. [Adaptado]
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é
A) defender a criação de regras de segurança para a convivência entre a humanidade e a
inteligência artificial.
B) alertar os pesquisadores para o fato de que a inteligência artificial será indiferente à
humanidade no futuro.
C) traçar um percurso do desenvolvimento das pesquisas sobre inteligência artificial dos anos
1980 até os dias atuais.
D) apresentar os perigos iminentes oferecidos pela inteligência artificial à continuidade da
existência humana.
02. Em relação ao título, é correto afirmar que
A) sinaliza o recorte temático, mas ignora o tema discutido no texto.
B) sinaliza o tema e o recorte temático desenvolvidos no texto.
C) apresenta a problematização e o recorte temático discutidos no texto.
D) apresenta a problematização, mas ignora o tema desenvolvido no texto.
03. Considerando a organização do texto, predomina o tipo textual
A) descritivo, caracterizado
superinteligência.

pela

construção

da

imagem

de

um

mundo

na

era

da

B) explicativo, caracterizado pelas informações sobre inteligência art ificial.
C) argumentativo, caracterizado pela estrutura de tese e argumentos.
D) narrativo, caracterizado pelas ações sinalizadoras do percurso histórico da inteligência
artificial.
04. De acordo com o texto, depreende-se que
A) o debate sobre inteligência artificial por pessoas brilhantes começa quando Stephen
Hawking e Elon Musk passam a discutir os perigos da I.A.
B) a inteligência artificial costuma povoar a imaginação do ser humano, que, vez por outra,
recorre à arte para dar corpo à ideia de uma I. A. ameaçadora.
C) a existência de formas de inteligência artificial indiferentes ou com concepções
ininteligíveis ao ser humano gera destruição física e caos social na contemporaneidade.
D) o fenômeno da superinteligência está relacionado à capacidade de a s máquinas
observarem, aprenderem e planejarem utilizando -se de métodos dos humanos.
05. Considere as afirmativas abaixo acerca da paragrafação adotada no texto.
I

O 1º parágrafo situa a discussão, destacando o negligenciamento de ideia relevante a
respeito da temática em pauta.

II

O 2º parágrafo revela as causas mais prováveis do surgimento e do desenvolvimento
da I.A.

III

O 3º parágrafo apresenta dados estatísticos relacionados à percepção de especialistas
acerca de riscos oferecidos pela I.A.

IV

O 5º parágrafo encerra a discussão, sem acrescentar informações novas à temática em
pauta.

Das afirmativas, estão corretas
A) II e IV.
B) I e III.
C) I e II.
D) III e IV.
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06. Quanto à coerência textual, é correto afirmar:
A) no 4º parágrafo, a baixa informatividade prejudica a atribuição de sentido global ao texto,
já que, ao fornecer informações previsíveis e redundantes, o autor exige do leitor um
grande esforço de decodificação.
B) no 2º parágrafo, o conhecimento de mundo é fator de coerência impresci ndível, já que o
leitor que ignora a existência do livro Superintelligence é incapaz de compreender o
sentido global do texto.
C) no 3º parágrafo, o conhecimento linguístico é dispensável para a promoção da coerência,
uma vez que compreender a diferença entre o uso de “se” e de “quando” é irrelevante
para depreender a ideia veiculada.
D) no 1º parágrafo, a intertextualidade contribui para a atribuição de sentido, um vez que se
faz referência a conhecimentos sobre I.A. materializados em textos representativo s de
outros gêneros.
As questões de 07 a 10 referem-se ao trecho a seguir.
Nos últimos meses, os perigos da I.A. vêm sendo discutidos mais seriamente por gente
brilhante como o astrofísico Stephen Hawking e o empresário Elon Musk, atuante nos
setores de carros elétricos e exploração espacial. Porém, poucos atentaram à ideia
central do pensador que desencadeou a discussão. O filósofo sueco Nick Bostrom não
teme que as I.A’s. detestem pessoas ou que tentem machucá -las e afirma que essas
máquinas serão indiferentes a nós.
07. A segunda palavra destacada no trecho funciona como
A) conjunção, introduzindo uma oração subordinada substantiva.
B) pronome relativo, introduzindo uma oração adjetiva explicativa.
C) pronome relativo, introduzindo uma oração adjetiv a restritiva.
D) conjunção, introduzindo uma oração subordinada adverbial.
08. No trecho, no que se refere aos modos de citação do discurso alheio, há
A) duas citações indiretas.

C) uma citação direta.

B) uma citação indireta.

D) duas citações diretas.

09. Considere as afirmativas abaixo acerca do trecho em destaque.
I

O terceiro termo destacado substitui a expressão “I.A’s.".

II

O primeiro período é composto por coordenação.

III

O terceiro período apresenta três orações subordinadas e duas coorde nadas.

IV

O primeiro termo destacado possui valor adversativo e relaciona dois
períodos.

Das afirmativas, estão corretas
A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) III e IV.

10. Mantendo-se o sentido e obedecendo-se às convenções de pontuação da norma pa drão, a
opção em que a reescrita do trecho está correta é:
A) Gente brilhante como o astrofísico Stephen Hawking e o empresário Elon Musk, que atua
nos setores de carros elétricos e exploração espacial nos últimos meses, vêm discutindo
mais seriamente os perigos da I.A.
B) Nos últimos meses os perigos da I.A. vêm sendo discutidos, mais seriamente, por gente
brilhante como o astrofísico Stephen Hawking e o empresário Elon Musk, atuantes nos
setores de carros elétricos e exploração espacial.
C) Os perigos da I.A., nos últimos meses, vêm sendo discutidos, mais seriamente, por gente
brilhante, como o astrofísico Stephen Hawking e o empresário Elon Musk, que atua nos
setores de carros elétricos e exploração espacial.
D) O astrofísico Stephen Hawking e o empresário Elon Musk, gente brilhante, atuantes nos
setores de carros elétricos e exploração espacial, vêm discutindo os perigos da I.A. mais
seriamente nos últimos meses.
6
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Legislação

11 a 20

11. De acordo com as expressas disposições do regime juríd ico dos servidores públicos civis da
União (Lei nº 8.112/90), a reintegração é uma forma de
A) provimento.
B) nomeação.
C) promoção.
D) investidura.

12. Nos termos das normas previstas na Lei nº 8.112, o prazo de validade do concurso e as
condições de sua realização serão fixados em
A) resolução.
B) portaria.
C) decreto.
D) edital.

13. À luz das disposições insertas na Lei nº 8.112/90, um servidor que, tendo tomado posse, não
entra em exercício no prazo de quinze dias, deverá ser
A) exonerado do cargo.
B) demitido sumariamente.
C) posto em disponibilidade.
D) aproveitado em outro cargo

14. O regime jurídico único dos servidores civis da União (Lei nº 8.112/90) prevê um rol de
vantagens, dentre as quais, o adicional por serviço extraordinário . Nos termos da referida lei,
o serviço extraordinário será remunerado, em relação à hora normal de trabalho, com
acréscimo de
A) quarenta por cento.
B) vinte e cinco por cento.
C) cinquenta por cento.
D) quarenta e cinco por cento.

15. Segundo as disposições expressas na Lei nº 8.112/90, a licença para o desempenho de
mandato classista é concedida
A) sem remuneração e tem uma duração máxima de três meses, não podendo ser renovada,
no caso de reeleição.
B) com remuneração e tem uma duração máxima de três meses, podendo ser renovada, no
caso de reeleição.
C) sem remuneração e tem uma duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso
de reeleição.
D) com remuneração e tem duração igual à do mandato, não podendo ser renovada, no caso
de reeleição.
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16. De acordo com as normas expressas na Lei nº 8.112/90, analise os itens a seguir referentes
aos direitos do servidor:

I

Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício
do cargo.

II

Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido
a primeira decisão, podendo ser renovado.

III

O tempo de serviço público prestado às Forças Armadas é contado para todos os
efeitos.

IV

Investido no mandato de vereador, o servidor
independentemente de compatibilidade de horários.

será

afastado

do

cargo,

Dos itens, estão corretos
A) I e III.
B) I e II.
C) II e IV.
D) III e IV.

17. Um servidor estável, lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, recusou -se,
injustificadamente, a se submeter à inspeção médica determinada pela autoridade
competente. Para essa conduta específica, a Lei nº 8.112/90 prevê uma penalidade
disciplinar de
A) suspensão de até quinze dias.
B) destituição da função comissionada.
C) advertência por escrito.
D) demissão do cargo efetivo.

18. De acordo com as disposições do regime jurídico único dos servidores civis da União (Lei nº
8.112/90), as sanções administrativas, civis e penais
A) não poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
B) não poderão cumular-se, sendo dependentes entre si.
C) poderão cumular-se, sendo dependentes entre si.
D) poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

19. Nos termos do que expressamente preceitua a Lei nº 8.112/90, a fase do processo disciplinar
correspondente ao inquérito administrativo compreende
A) instrução, defesa e relatório.
B) instauração, instrução e relatório.
C) instrução, relatório e julgamento.
D) instauração, defesa e julgamento.

8
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20. Considere as afirmativas a seguir, à luz das normas previstas no regime jurídico dos
servidores civis da União (Lei nº 8.112/90).
I

O salário-família é pago ao dependente do servidor ativo ou inativo.

II

A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até um ano de idade fará
jus a uma licença de noventa dias, remunerada.

III

Será licenciado, com 90% da remuneração, o servidor acidentado em serviço.

IV

O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de
pensão alimentícia estabelecida judicialmente, é beneficiário de pensão.

Das afirmativas, estão corretas
A) I e III.
B) II e IV.
C) II e III.
D) III e IV.
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Conhecimentos Específicos

21 a 50

21. A prevenção quaternária é um novo termo para um velho conceito: em primeiro lugar , não
causar danos. Configura uma prática de prevenção quaternária:
A) A prescrição de beta bloqueador em pacientes pós infarto agudo do miocárdio .
B) A imunização da gestante.
C) A realização de rastreamento de câncer de colo de útero.
D) A retirada de medicação em excesso de paciente idoso.
22. Considerando o conceito de prevenção quaternária, o termo medicalização com preende
A) a utilização racional de medicamentos e o desestímulo à prática de auto-medicação.
B) o processo pelo qual problemas não médicos são definidos ou tratados como problemas
médicos.
C) a centralização da assistência integral à saúde na figura do profissional médico.
D) a introdução de medicamentos em pacientes com doenças crônicas em tratamento não
medicamentoso.
23. Explorar a doença e a expectativa da doença é o primeiro componente do método clínico
centrado na pessoa. Caracteriza a exploração da expectativa da doença:
A) A avaliação dos sentimentos, das ideias e dos efeitos da doença sobre a funcionalidade do
paciente.
B) A identificação dos problemas e das prioridades da pessoa no momento em que está
doente.
C) O estabelecimento de papéis da pessoa e do profissional de saú de no contexto da doença.
D) O favorecimento do autoconhecimento da pessoa, promovendo a melhor aceitação da
doença.
24. O rastreamento de doenças é uma prática fundamental na prevenção e promoção de saúde
no âmbito da atenção primária à saúde. Sobre o ra streamento do câncer de colo uterino, com
base nas recomendações do Ministério da Saúde, é correto afirmar:
A) O exame de escolha é a colposcopia, devendo -se iniciar o rastreamento 3 anos após o
início das atividades sexuais.
B) O exame de escolha é a colposcopia, devendo-se iniciar o rastreamento aos 25 anos de
idade.
C) O exame de escolha é a citologia oncótica do colo do útero, devendo -se iniciar o
rastreamento 3 anos após o início das atividades sexuais.
D) O exame de escolha é a citologia oncótica do c olo do útero, devendo-se iniciar o
rastreamento aos 25 anos de idade.
25. A atenção primária à saúde é a porta de entrada do sistema de saúde, sendo caracterizada
por quatro atributos essenciais e três atributos derivados, dentre eles , a competência cultural.
A melhor definição de competência cultural é:
A) A incorporação de eventos sociais e culturais nos processos de trabalho da atenção
primária à saúde.
B) O atributo que qualifica o profissional que é instruído, civilizado e informado sobre vários
assuntos.
C) A capacidade de reconhecer as necessidades especiais das subpopulações , relacionadas
a características étnicas, raciais, entre outras.
D) O desenvolvimento de ferramentas e instrumentos que potencializem aspectos culturais de
uma comunidade.
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26. Gestante de 28 anos GIIIPIIA0 iniciou o pré -natal com 20 semanas e está com muita
dificuldade de aceitar a gestação. Durante a consulta de pré -natal, chorou várias vezes. .
Seu médico de família pede que ela venha acompanhada do pai da criança na próxima
consulta.
Essa solicitação configura o atributo da atenção primária denominado
A) Orientação familiar.

C) Coordenação do cuidado.

B) Integralidade.

D) Competência cultural

27. A gestação é um fenômeno fisiológico que ocorre , na maioria das vezes, sem intercorrência e
cujo manejo é realizado na atenção primária à saúde. Algumas gestantes podem, no entanto,
apresentar maior probabilidade de evoluir de forma desfavorável, devido à presença de
fatores de risco. Nesse caso, elas devem ser acompanhadas pelo pré-natal de alto risco.
Esse é um exemplo do atendimento de indivíduos conforme suas necessidades, oferecendo
mais a quem precisa de mais, o que caracteriza o princípio do SUS denominado
A) Integralidade.

C) Equidade.

B) Universalidade.

D) Participação social.

28. O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de 1988, com a
finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população,
tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. De acordo com a Lei
8080/90, é objetivo do SUS:
A) A habilitação e a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária.
B) A adoção de técnicas de desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas com o
forma de minimizar impactos ambientais.
C) A fiscalização das atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde,
zelando pelo cumprimento de normas atinentes ao seu funcionamento.
D) A participação no controle e na fiscalização da produ ção, transporte, guarda e utilização
de substância e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
29. Observe a figura a seguir:
João

58

Ana

Rui

Vera

50

58

60

28

26
Maria

Ricardo

8
Júlio

Sobre as relações familiares representadas n esse genograma, é correto afirmar que:
A) Ricardo tem uma relação conflituosa com Júlio.
B) João tem uma relação de proximidade com Ricardo.
C) Maria tem uma relação de distanciamento com Vera.
D) João tem uma relação de muita proximidade com Ana.
30. Na prática do médico de família, a da abordagem familiar contribui para o plano de
prevenção, de investigação clínica e de tratamento de casos simples e complexos. O
instrumento de abordagem familiar que identifica todos os sistemas envolvidos e relacionados
com a pessoa, com a família em questão e com o meio onde vivem é denominado
A) Apgar da família.

C) Ciclo vital.

B) Genograma.

D) Ecomapa.
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31. Mulher de 65 anos vem à consulta médica na unidade de saúde da
administrativa: necessita de declaração para fazer o cartão de
público para idosos. Após preencher a declaração, o médico de
realização de mamografias de rastreamento do câncer de mama.
clínico centrado na pessoa utilizado pelo médico nessa abordagem

família com uma demanda
gratuidade do transpor te
família questiona sobre a
O componente do método
é

A) Explorando a doença e a experiência da doença.
B) Incorporando prevenção e promoção de saúde.
C) Entendendo o indivíduo como um todo.
D) Intensificando a relação entre pessoa e médico.
32. A territorialização é uma importante ferramenta para o bom desenvolvimento d a prática de um
médico de família, conforme os princípios do SUS. O objetivo da territorialização é
A) definir uma população adscrita, assistida por uma equipe de saúde, evitando que pessoas
fora da área congestionem a porta de entrada do sistema.
B) permitir que as necessidades e os problemas dos grupos sejam definidos, possibilitando o
estabelecimento de ações mais apropriadas e resolutivas.
C) delimitar serviços de saúde que se estruturam numa rede de pontos de atenção, com
diferentes densidades tecnológicas, distribuídos espacialmente.
D) construir mapas que possibilitem a geração de indicadores, permitindo a agregação
espacial de dados que identifiquem os riscos sociais.
33. Mulher de 45 anos, com história de câncer de mama bilateral em parente de prim eiro grau,
vem à unidade de saúde para iniciar o rastreamento desse tipo de câncer, tendo o médico
solicitado a mamografia. A realização desse procedimento é considerada prevenção
A) terciária.

C) secundária.

B) quaternária.

D) primária.

Para responder as questões 34 e 35, considere o caso a seguir.
Nulípara de 25 anos procura unidade de saúde pra iniciar pré -natal, levando um
resultado de betaHCG positivo. Sem queixas além do atraso menstrual.
Imunização prévia: 3 doses de vacina contra tétano na in fância. Último reforço há
3 anos. Sem vacinação pra hepatite B. Data da última menstruação: 27/06/2015.
34. Considerando o dia da consulta como 10 de agosto de 2015, a idade gestacional (IG) e a
data provável do parto dessa gestante são, respectivamente:
A) 6sem2d e 04/04/2016.
B) 6sem e 04/04/2016.
C) 6sem1d e 04/03/2016.
D) 6sem2d e 04/03/2016.

35. As vacinas indicadas para essa gestante são:
A) 1 dose de dupla viral, 3 doses contra hepatite B, sendo a primeira no terceiro trimestre de
gestação e 1 dose contra influenza.
B) 1 dose de dT, 3 doses contra hepatite B, sendo a primeira no terceiro trimestre de
gestação e 1 dose contra influenza.
C) 1 dose de dTPa a partir da 27sem de IG, 3 doses contra hepatite B, sendo a primeira no
primeiro trimestre de gestação e 1 dose contra influenza a ser aplicada no período da
campanha.
D) 3 doses de hepatite B, com início no terceiro trimestre de gestação e 1 dose contra
influenza a ser aplicada no período da campanha.
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36. Mulher de 21 anos vem à unidade de saúde para realizar planejamento familiar. Nega
doenças, cirurgias prévias e uso de medicamentos. Queixa -se ainda de acne. Relata
preferência pelo anticoncepcional oral. Diante do quadro o médico resolve iniciar
contracepção com anticoncepcional hormonal combinad o. O progestágeno mais adequado
para esse caso é
A) Gestodeno.

C) Norestinona.

B) Levenorgestrel.

D) Ciproterona.

37. Puérpera de 32 anos, no 10° dia pós parto queixando -se de dor e vermelhidão em mama
direita e febre acima de 39°C, calafrios e prost ração com início há 48h. Ao exame físico,
apresenta-se febril, mama hiperemiada, endurecida e quente. A melhor conduta para esse
caso é:
A) manter a amamentação, orientar ordenha manual e prescrever antibiótico.
B) suspender a amamentação, orientar a não ordenha manual e prescrever antipirético.
C) manter a amamentação, orientar ordenha manual e prescrever antiinflamatório.
D) suspender a amamentação, orientar a não ordenha manual e prescrever antibiótico.
38. Metade das crianças com dislipidemia tornar -se-á adultos dislipidêmicos. O tratamento da
dislipidemia na infância tem se mostrado eficaz para diminuir os níveis de lipídeos em
populações selecionadas.
Recomenda-se o rastreamento da dislipidemia
A) anualmente, a partir dos 6 meses, em crianças cujos p ais tenham colesterol total acima de
240mg/dL.
B) a cada 3 anos, a partir dos 2 anos, em crianças cujos pais ou avós apresentaram doença
cardiovascular precoce.
C) anualmente, a partir dos 2 anos, em crianças cujos pais sejam obesos.
D) a cada 3 anos, a partir dos 2 anos, em crianças cujos pais ou avós sejam obesos.
39. Menina de 2 anos comparece à unidade de saúde trazida pela mãe , com quadro clínico de
febre até 38°C, coriza, espirros e lacrimejamento. Ao exame físico , apresenta bom estado
geral, sem alterações na ausculta cardiopulmonar. O diagnóstico e o tratamento adequado
para esse caso são, respectivamente:
A) Rinossinusite e antibióticos.
B) Rinofaringite e antipiréticos.
C) Gripe por influenza e antiviral.
D) Faringoamigdalite e antibiótico.
Para responder as questões 40 e 41, considere o caso a seguir.
Homem de 25 anos queixa-se de “feridas” no pênis, dolorosas e pruriginosas, que
iniciaram há cerca de 2 dias. Relata relações sexuais desprotegidas. Nega febre
ou outros sintomas. Ao exame físico, apresenta lesões vesiculosas agrupadas em
cachos sobre base eritematosa, com conteúdo seroso, localizadas na glande.
40. O medicamento mais adequado para esse caso é
A) Fluconazol.
B) Penicilina benzatina.
C) Ceftriaxona.
D) Aciclovir.
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41. Nesse caso, o rastreamento para HIV
A) é necessário e deve ser solicitado mesmo sem o consentimento do paciente , por
apresentar risco para sua parceira.
B) não é necessário, pois a doença apresentada pelo paciente não é sexualmente
transmissível (DST).
C) é necessário, pois se trata de uma DST, mas só poderá ser solicitado com o
consentimento do paciente.
D) não é necessário, mesmo sendo uma DST, por se tratar de uma doença de alta
prevalência.
42. Homem de 65 anos com queixas de tosse produtiva há cerca
de 3 semanas, febre vespertina, sudorese noturna e perda
de peso. Ao exame físico, apresenta estado geral regular,
emagrecido, sem alterações na ausculta pulmonar. O RX
solicitado apresenta a imagem ao lado:
O diagnóstico provável nesse caso é
A) Tromboembolismo pulmonar.
B) Pneumonia lobar.
C) Tuberculose pulmonar.
D) Derrame pleural.
Para responder as questões 43, 44 e 45, considere o caso a seguir.
Criança de 2 anos é trazida pelos pais à unidade de saúde com quadro de febre,
mialgia e cefaléia há 3 dias. Há cerca de 6h apresentando exantema
maculopapular disseminado. Ao exame físico: BEG, corada, hidratada. Ausculta
cardiopulmonar sem alteração. Abdome plano, flácido, sem visceromegalias. Prova
do laço negativa. Exames laboratoriais: Hb: 11,6g/dL, Ht: 35%, leucócito s totais:
5600, plaquetas: 154000. TGO: 66 e TGP: 72.Colhido material para sorologia da
dengue.

43. Considerando o quadro clínico compatível com dengue, o estadiamento e a classificação do
paciente nesse quadro clínico são, respectivamente,
A) Grupo B – dengue clássica.
B) Grupo A – dengue clássica.
C) Grupo D – febre hemorrágica da dengue (FHD).
D) Grupo C – febre hemorrágica da dengue (FHD).
44. Em relação à notificação do caso, é correto afirmar:
A) O caso só deverá ser notificado após resultado da s orologia positiva, confirmando a
dengue.
B) O caso deve ser notificado como suspeito de dengue, por se tratar de doença de
notificação compulsória.
C) O caso não deve ser notificado, pois a dengue não faz parte das doenças de notificação
compulsória.
D) O caso não deve ser notificado, por se tratar de dengue clássica, pois só é necessário
notificar FHD.
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45. Uma das complicações no tratamento d e diabetes mellitus é a hipoglicemia. Alguns
medicamentos antidiabéticos orais não aumentam a secreção de insulin a. Desse modo, em
geral, apresentam risco muito reduzido de provocar hipoglicemia. Faz parte desse grupo de
medicamentos a
A) Glitazona.

C) Glibenclamida.

B) Clorpropamida.

D) Glipizida.

46. Para uma paciente gestante com hipertensão arterial sistêm ica, a droga anti-hipertensiva
mais recomendada é
A) Captopril.
B) Hidroclorotiazida.
C) Losartan.
D) Metildopa.
47. Mulher de 37 anos procura unidade de saúde com desejo de iniciar tratamento contra
tabagismo, após ouvir falar, na comunidade, que o posto de saúde havia começado um
programa com essa finalidade. Ela relata que tentou parar de fumar anteriormente, sem ajuda
de profissionais, mas não obteve sucesso.
Diante do exposto, é correto afirmar que a fase motivacional em que a paciente se encontra é
de
A) Ação.
B) Pré-contemplação.
C) Contemplação.
D) Recidiva.
Para responder as questões 48 a 50, considere o caso clínico a seguir.
Mulher, 82 anos, mora com um filho, seu cuidador principal. Procurou UBS com
história de tontura e queda há 1 semana. Mas, durante a consulta, relatou estar se
sentindo desanimada, chorando por qualquer coisa e, às vezes sem motivo, com
diminuição da concentração, irritabilidade, fadiga, insônia, só conseguindo dormir
com uso de clonazepam, e perda de prazer nas atividad es que fazia antes.
Hipertensa há cerca de 30 anos, em tratamento com losartan, 50mg/dia. Nega uso
de outros medicamentos além dos citados. Na avaliação geriátrica ampla,
apresentava

os

seguintes

resultados:

Atividade

de

vida

Diária

(Katz)

6/6

Atividades instrumentais de vida diária 5/9. No Mini exame do estado Mental
(MEEM) obteve 28 pontos dos 30 e na Escala de Depressão Geriátrica (GDS) 11
dos 15 pontos. Realizou TimedGetUpand Go Test (TUGT) em 30 segundos com
circunferência da panturrilha de 30cm. Ausculta cardíaca e pulmonar normais.
Abdome sem alteração, ruídos sem alterações, PA: 120 x 70 FC – 80bcpm

48. Além da depressão essa paciente apresenta ainda problemas de
A) déficit cognitivo e instabilidade postural.
B) déficit cognitivo e polifarmácia.
C) polifarmácia e hipertensão.
D) hipertensão e instabilidade postural.
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49. Para o quadro de depressão dessa paciente , o melhor tratamento medicamentoso é
A) amitriptilina.
B) carbonato de lítio.
C) citalopram.
D) carbamazepina.

50. Analisando o caso, uma medida eficaz para reduzir o risco de quedas é
A) Suspender o losartan.
B) Substituir o losartan por hidroclorotiazida.
C) Prescrever cinarizina para tontura.
D) Suspender o clonazepam.
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