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sentido.
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no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  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. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta. O esquema de profilaxia 
para endocardite infecciosa em adultos valvopatas 
antes de procedimentos do trato gastrointestinal e trato 
genitourinário, preconizado pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, no caso de pacientes alérgicos à 
penicilina é:
a) Eritromicina + Gentamicina dose única 30 minutos antes 

do procedimento
b) Vancomicina + Gentamicina dose única 30 minutos 

antes do procedimento
c) Ciprofloxacina + Gentamicina dose única 30 minutos 

antes do procedimento
d) Clindamicina + Gentamicina dose única 30 minutos 

antes do procedimento
e) Ceftriaxone + Gentamicina dose única 30 minutos antes 

do procedimento

27) Assinale a alternativa correta. Considerando o 
calendário nacional de imunizações, a imunização para 
doença Invasiva causada pela Neisseria meningitidis 
deve ocorrer:
a) Aos 2, 4 e 6 meses de idade
b) Aos 2, 4 e 12 meses de idade
c) Aos 3, 5 e 12 meses de idade
d) Aos 6, 9 e 12 meses de idade
e) Aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade

28) Sobre a clindamicina, assinale a alternativa incorreta:
a) A maior parte da droga é metabolizada no fígado e é 

eliminada com seus metabólitos por via biliar, onde 
atinge alta concentração

b) A concentração óssea é 1/3 da plasmática
c) É uma alternativa terapêutica para coriorretinite ou 

encefalite por Toxoplasma gondii
d) É intensamente eliminada pela hemodiálise
e) É uma alternativa terapêutica para malária causada por 

P. vivax e P. falciparum 

29) Considerando a última versão da lista nacional, assinale 
a alternativa que apresenta a doença ou agravo que não 
requer notificação compulsória imediata (<24 horas).
a) Doença de Creutzfeldt-Jakob
b) Doença Invasiva por Haemophilus Influenza
c) Febre Tifoide
d) Leptospirose
e) Rubeola 

30) Em uma comunidade de 13457 pessoas, houve 105 
casos de meningite bacteriana meningocócica em um 
período de 1 ano, que resultou em 17 óbitos. Sobre 
esses dados, assinale as afirmativas que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
I. A mortalidade por meningite meningócica foi menor que 

1%.
II. A incidência de meningite meningócica foi de 7,8 casos 

por 1000 habitantes.
III. Não há como se calcular a letalidade por meinigite 

meningocócica nessa comunidade.
 Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e III são corretas
b) Apenas II é correta
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I e II são corretas
e) Apenas III é correta 

31) Assinale a alternativa correta. A suspeita ou certeza de 
infecção e um aumento agudo de ≥ 2 pontos no escore 
SOFA em resposta a uma infecção define:
a) Síndrome de resposta inflamatória sistêmica
b) Sepse
c) Sepse grave
d) Choque séptico
e) Apenas que o paciente tem uma infecção grave 

32) Assinale a alternativa correta. CCF, 16 anos, feminina 
brincava com um cão no quintal da casa de uma amiga 
quando foi mordida pelo mesmo com ferimento da 
região da polpa digital do polegar direito. O ferimento 
foi pequeno e pouco profundo. O cão é bem cuidado, 
vacinado para raiva e não mostrava qualquer suspeita 
de raiva no momento da agressão. O local onde ocorreu 
o acidente é considerado área de raiva controlada.  
Deve-se:
a) Lavar com água e sabão, observar o animal por 10 dias 

e iniciar tratamento com duas doses de vacina, uma no 
dia 0 e outra no dia 3. Se o animal permanecer sadio 
após o 10º dia, encerrar o caso

b) Lavar com água e sabão; iniciar tratamento com soro e  
cinco doses de vacina,  nos dias 0, 3,7,14 e 28

c) Lavar com água e sabão; iniciar tratamento com cinco 
doses de vacina,  nos dias 0, 3,7,14 e 28; observar o 
animal por 10 dias, se a suspeita de raiva for descartada 
após o 10º dia, interromper o tratamento

d) Lavar com água e sabão e observar o animal por 10 
dias apenas. Se o animal permanecer sadio após o 10º 
dia, encerrar o caso

e) Lavar com água e sabão, observar o animal por 10 dias 
e iniciar tratamento com três doses de vacina (dias 0, 
3 e 7). Se o animal permanecer sadio após o 10º dia, 
encerrar o caso

33) SRV, masculino de 32 anos, farmacêutico, fez uso há 
cerca de 1 mês de amoxacilina  para tratamento de 
quadro diagnosticado como amigdalite.  Apresenta-se 
em regular para bom estado geral, com temperatura de 
37,9ºC, pressão arterial de 112 x 74 mmHg,  frequência 
cardíaca de 104 bpm,  frequência respiratória de 22 
mrpm, sem outros dados relevantes. Os exames 
laboratoriais mostram  hemograma com leucocitose 
e desvio à esquerda.  A ausculta pulmonar revela 
crepitações finas na base esquerda (E), sendo que a 
radiografia de tórax é compatível com pneumonia em 
lobo inferior E assinale a alternativa que apresenta a 
conduta mais adequada:
a) Azitromicina oral em regime ambulatorial
b) Lincomicina intramuscular em regime ambulatorial
c) Levofloxacina oral em regime ambulatorial
d) Amoxacilina/Clavulanato por via oral em regime 

ambulatorial
e) Azitromicina via venosa em regime de internação
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34) Assinale a alternativa correta. Sobre o tratamento 
da pneumocitose leve à moderada, em casos de 
intolerência à sulfametoxazol-trimetropim em paciente 
com infecção pelo vírus HIV, a escolha recai sobre:
a) Clindamicima mais primaquina
b) Ceftriaxone
c) Lincomicina mais primaquina
d) Linezolida
e) Azitromicina mais primaquina

35) Assinale a alternativa correta. Na doença de Lyme, 
com comprometimento neurológico, o tratamento de 
escolha é:
a) Ampicilina ou doxiciclina
b) Amoxacilina ou doxiciclina
c) Penicilina G cristalina ou Ceftriaxone
d) Ampicilina ou Rifampicina
e) Amoxacilina ou Aztreonam

36) Síndrome hemolítico-urêmica pode ser uma 
complicação do uso do seguinte antiviral:
a) Aciclovir
b) Valaciclovir
c) Adefovir
d) Ciclofovir
e) Ritonavir

37) Assinale a alternativa correta. Há quatro mecanismos 
principais de lesão hepática associada aos 
antirretrovirais: reações de hipersensibilidade, 
toxicidade direta do fármaco e/ou seu metabólito, 
toxicidade mitocondrial e síndrome inflamatória da 
reconstituição imune. A toxicidade mitocondrial ocorre 
com:
a) Efavirenz
b) Nevirapina
c) Etravirina
d) Zidovudina
e) Maraviroque

38) Sobre a tuberculose (TB) ativa em pessoas que vivem 
com HIV/Aids (PVHA), analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. Está indicado o início de TARV em todo paciente 

coinfectado com TB-HIV, independentemente da 
contagem de LT-CD4+ e da forma clínica de apresentação 
da TB. Ressalta-se que a TARV não deverá ser adiada 
em razão da indisponibilidade do exame de LT-CD4+.

II. Em PVHA, deve-se solicitar cultura para identificação 
de espécie e teste de sensibilidade aos antimicrobianos 
em todos os espécimes clínicos obtidos na investigação 
de tuberculose.

III. Quando há sinais de imunodeficiência avançada ou 
LT-CD4+ < 200 deve-se Iniciar TARV ao final da fase 
intensiva (8ª semana) do início do tratamento da TB.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III são corretas
b) Apenas II é correta
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas I e II são corretas

39) Na leptospirose, a presença de um ou mais sinais 
clínicos de alerta indicam a possibilidade de gravidade 
do quadro clínico e sugerem a necessidade de 
internação hospitalar. Entre eles não se inclui:
a) Febre > 38ºC 
b) Icterícia
c) Vômitos frequentes
d) Alterações do nível de consciência
e) Dispneia, tosse e taquipneia

40) Entre os antimicrobianos recomendados pelo Ministério 
da Saúde para tratamento da fase tardia da leptospirose 
em adultos, não se inclui:
a) Ampicilina via venosa
b) Penicilina G cristalina
c) Azitromicina via venosa
d) Cloranfenicol via venosa
e) Ceftriaxone via venosa 

41) Sobre o diagnóstico clínico da tuberculose pós-
primária, assinale a alternativa incorreta:
a) A febre vespertina se acompanha sempre de calafrios, 

não costuma ultrapassar os 37,9º C. A sudorese noturna 
e a anorexia são comuns

b) Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum no 
adolescente e no adulto jovem

c) Tem como característica principal a tosse, seca ou 
produtiva

d) A expectoração pode ser purulenta ou mucoide, com ou 
sem sangue

e) A ausculta pulmonar pode apresentar diminuição do 
murmúrio vesicular, sopro anfórico ou mesmo ser 
normal

42) Sobre a tuberculose (TB) pleural, assinale a alternativa 
incorreta:
a) É a mais comum forma de TB extrapulmonar em 

indivíduos HIV soronegativos
b) A tríade astenia, emagrecimento e anorexia ocorre em 

menos de 50%  dos pacientes e febre com tosse seca, 
mais de 50%

c) A cultura, associada ao exame histopatológico do 
fragmento pleural, permite o diagnóstico em até 90% 
casos

d) A positividade da baciloscopia  é  menor que 10%
e) Eventualmente, apresenta-se clinicamente simulando 

pneumonia bacteriana aguda 

43) Sobre o diagnóstico microbiológico da tuberculose 
(TB), analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. A cultura para micobactéria é indicada na suspeita 

clínica e/ou radiológica de TB com baciloscopia 
repetidamente negativa.

II. Cultura com identificação e teste de sensibilidade não 
estão indicados para contatos de casos de tuberculose 
resistente.

III. A baciloscopia do escarro, desde que executada 
corretamente em todas as suas fases, permite detectar 
até 60% dos casos de tuberculose pulmonar.

 Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas I é correta 
b) I, II e III são corretas
c) Apenas II é correta
d) I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas
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44) Casos novos de crianças (< 10 anos), de todas as 
formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar 
(exceto a forma meningoencefálica), infectados ou não 
pelo HIV, devem ser tratados com:
a) Fase de ataque com rifampicina e isoniazida por 2 

meses e manutenção com pirazinamida, rifampicina 
e isoniazida por 4 meses, totalizando 6 meses de 
tratamento

b) Fase de ataque com rifampicina,  isoniazida, 
pirazimanida e etambutol  por 2 meses e manutenção 
com rifampicina e isoniazida por 4 meses, totalizando 6 
meses de tratamento

c) Fase de ataque com rifampicina,  isoniazida e 
pirazimanida  por 2 meses e manutenção com 
rifampicina e isoniazida por 4 meses, totalizando 6 
meses de tratamento

d) Fase de ataque com rifampicina,  isoniazida e etionamida  
por 2 meses e manutenção com rifampicina e isoniazida 
por 4 meses, totalizando 6 meses de tratamento

e) Fase de ataque com rifampicina,  isoniazida, pirazimanida 
e espreptomicina  por 2 meses e manutenção com 
rifampicina e isoniazida por 4 meses, totalizando 6 
meses de tratamento

45) Analise as associações entre doença sexualmente 
transmissível (DST) e medicamento de escolha, abaixo 
listada, e assinale a alternativa que contém a associação 
incorreta:
a) Cancroide – azitromicina
b) Gonorreia – penicilina G benzatina
c) Linfogranuloma venéreo – tianfenicol
d) Granuloma inguinal – Doxiciclina
e) Herpes simples – aciclovir oral 

46) Sobre o tratamento da histoplasmose, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Na forma pulmonar aguda, leve a moderada, geralmente, 

o tratamento é desnecessário.
II. Nas formas cavitárias pulmonares crônicas, a 

recomendação é o uso do Itraconazol, por pelo menos 
12 meses.

III. Nas formas pulmonares agudas graves, está indicado 
o uso do Fluconazol venoso por pelo menos duas 
semanas.

 Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas I é correta 
b) I, II e III são corretas
c) Apenas II é correta
d) I, II e III são incorretas
e) Apenas I e II são corretas

47) Sobre dengue, zika e febre Chikungunya, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A zika tem como principal sintoma o exantema com 

coceira, febre alta, olhos vermelhos sem secreção ou 
coceira, dor nas articulações, dor nos músculos e dor de 
cabeça. Normalmente os sintomas desaparecem após 
3 a 7 dias.

II. A febre Chikungunya apresenta sintomas como febre 
alta, dor muscular e nas articulações, dor de cabeça e 
exantema. Os sinais costumam durar de 3 a 10 dias.

III. Todos os casos de dengue devem ser notificados de 
imediato (<24 horas), de acordo com a lista nacional 
de doenças e agravosa de notificação compulsória de 
2016. 

 Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas I é correta 
b) I, II e III são corretas
c) Apenas II é correta
d) I, II e III são incorretas
e) Apenas I e II são corretas

48) Quanto à definição da síndrome cardiopulmonar por 
hantavírus, assinale a alternativa incorreta:
a) Considera-se caso suspeito um paciente com quadro 

febril acima de 38ºC, com mialgia, cefaleia e sinais ou 
sintomas de insuficiência respiratória de etiologia não 
determinada, na primeira semana da doença

b) Indivíduo com quadro clínico de insuficiência respiratória 
aguda, que tenha evoluído para óbito, sem coleta de 
amostras para exames específicos, e que tenha tido 
contato com pacientes confirmados laboratorialmente 
para hantavirose, nos últimos 60 dias, pode ser 
considerado caso confirmado por critério clínico-
epidemiológico

c) A sorologia para anticorpos séricos para hantavírus 
da classe IgM é método laboratorial diagnóstico 
reconhecido

d) Considera-se caso suspeito um paciente com quadro 
febril acima de 38ºC, com mialgia, cefaleia e que tenha 
exposição a uma situação de risco, relacionado ou não 
a casos confirmados laboratorialmente

e) Imunohistoquímica de tecidos positiva (identificação 
de antígenos específicos de hantavírus) é método 
laboratorial diagnóstico reconhecido

49) Sobre o significado dos marcadores sorológicos na 
hepatite B, assinale a alternativa incorreta:
a) Na hepatite aguda o HBsAg declina a níveis indetectáveis 

em até 24 semanas
b) O anti-HBc IgM é marcador de infecção recente, 

encontrado no soro até 32 semanas após a infecção
c) O anti-HBc IgG é marcador de longa duração, presente 

nas infecções agudas e crônicas. Representa contato 
prévio com o vírus

d) O anti-HBe está presente no soro após o desaparecimento 
do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade

e) A positividade do HBeAg indica alta infecciosidade

50) Sobre a vacinação BCG em contato com hanseníase, 
analise as afirmativas abaixo e assinale alternativa 
correta:
I. A vacina BCG-ID deverá ser aplicada nos contatos 

intradomiciliares, sem presença de sinais e sintomas 
de Hanseníase, no momento da avaliação,  restrita aos 
contatos de casos multibacilares. 

II. A aplicação da vacina BCG em adultos independe da 
história vacinal do contato.

III. Contatos com idade < 1 ano, já vacinados, não 
necessitam da aplicação de outra dose de BCG.

 Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas I é correta 
b) I, II e III são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I e II são corretas
e) Apenas III é correta


