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CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES 

 

1. No ano de 2016 o ator brasileiro Wagner Moura concorreu ao Globo de Ouro de melhor ator de série dramática 

por "Narcos" onde Wagner interpretou o narcotraficante Pablo Escobar. No entanto, quem levou a estatueta na 

categoria foi o ator: 

a. Jon Hamm, pela série "Mad Men" 

b. Sylvester Stallone, pela série “Ray Donovan” 

c. Rami Malek, pela série "Mr. Robot" 

d. Bob Odenkirk, pela série "Better call Saul" 

 

2. O artista plástico brasileiro Candido Portinari, pintou ao longo de sua carreira, inúmeras obras de sucesso. 

Assinale abaixo a alternativa que não apresenta uma obra pintada por Portinari: 

a. Colhedores de café 

b. O lavrador de café 

c. Mestiço 

d. Cabocla 

 

3. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, formado por 11 ministros nomeados 

pelo(a) Presidente da República. São ministros do STF: 

(__) Ministro Roberto Barroso 

(__) Ministro Alexandre Tombini 

(__) Ministro Marco Aurélio 

(__) Ministro Helder Barbalho 

 

      Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas: 

a. V – V – F – V 

b. V – F – V – F 

c. F – F – V – V 

d. F – V – V – F 

 

4. A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou no mês de fevereiro de 2016, a nota de crédito do Brasil e 

retirou o grau de investimento do país, que perdeu o último "selo de bom pagador". (Adaptado do site 

http://oglobo.globo.com/) 

 

      A partir da leitura do trecho acima e utilizando os seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que: 

a. Com a decisão, o Brasil não conta mais com o aval de "bom pagador" de nenhuma das três principais 

agências de rating do mundo. 

b. A decisão da agência é equivocada, pois, o Brasil vive atualmente um dos melhores momentos 

econômicos de sua história. 

c. A agência rebaixou a nota do Brasil por influencia da epidemia de Zika Vírus que culminou no nascimento 

de bebês com microcefalia. 

d. Apesar do rebaixamento da nota do Brasil a facilidade na obtenção de crédito para a população aumentou 

em 68%. 

 

5. Se y=2, quais os possíveis valores para x na seguinte equação: 

y.(x²) + 3yx – 4y ? 

a. 1 e 4 

b. -1 e -4 

c. 1 e -4 

d. -1 e 4 
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6. Qual o determinante da seguinte matriz: 
3 2 1
5 4 3
7 6 5

  ? 

a. 0 

b. 1 

c. 3 

d. 5 

 

(Texto 01) 

 

 
 

7. Analisando-se exclusivamente a interpretação do Texto 01, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 

Em seguida, assinale a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

 

(__) Pode existir ação popular que não visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

(__) Entidades das quais o Estado participe podem provocar ato lesivo ao patrimônio público. 

(__) Caso haja má-fé por parte do autor, em qualquer caso, este deverá pagar as custas judiciais e o ônus da 

sucumbência. 

 

a. F – F – F 

b. V – F – F 

c. V – V – V 

d. F – V – F 

 

8. Manteria a correção, porém alteraria o sentido do Texto 01 caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após a palavra: 

a. “cidadão” (linha 1) 

b. “público” (linha 3) 

c. “judiciais” (linha 7) 

d. “popular” (linha 2) 

 

9. Em relação às regras de acentuação das palavras do Texto 01, assinale a alternativa correta: 

a. O til em “cidadão” (linha 1) é empregado para indicar o timbre semifechado da vogal tônica “a”. 

b. O acento em “patrimônio” (linha 3) é justificado pela mesma regra que em “ônus” (linha 7). 

c. A crase em “à” (linha 4) é exigida pela regência nominal da palavra “lesivo” (linha 2) e pelo gênero da 

palavra “moralidade” (linha 4). 

d. Os acentos em “má-fé” (linha 7) são justificados por regras gramaticais diferentes. 
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10. Assinale a alternativa em que as regras de concordância verbal e nominal foram completamente respeitadas 

(textos adaptados de O Estadão, 10/04/2016): 

a. Para proteger o patrimônio, por exemplo, há que se estar atento ao assinar qualquer tipo de contrato. 

b. Os cidadãos podem primeiramente usarem das ferramentas do Direito para protegerem seu patrimônio 

executando o seu planejamento patrimonial. 

c. Tratam-se das capacidades de aplicação das normas legais para garantia e preservação dos próprios 

bens.  

d. A crise econômica brasileira vêm ocasionando alta na inflação e elevado nível de desemprego. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

11. A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, que é um parasita intracelular 

obrigatório, com afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos, que se instala no organismo 

da pessoa infectada, podendo se multiplicar. O tempo de multiplicação do bacilo é lento, podendo durar, em 

média, de: 

a. 08 a 12 dias 

b. 11 a 16 dias 

c. 15 a 25 dias 

d. 30 a 60 dias 

 

12. A hanseníase manifesta-se através de lesões de pele que se apresentam com diminuição ou ausência de 

sensibilidade. Das lesões mais comuns, a lesão sólida, circunscrita, elevada ou não, de 1 a 3 cm de tamanho, 

localizada na epiderme ou derme é classificada como: 

a. Tubérculo 

b. Placa 

c. Nódulo 

d. Infiltrado 

 

13. Análogo do pirosfosfato é um potente inibidor da reabsorção óssea, sendo usado com sucesso no tratamento da 

Doença de Paget: 
a. Bifosfonatos 

b. Calcitonina do Salmão 
c. Etidronato 

d. Risedronato 
 

14. No idoso dois aspectos especiais são importantes a avaliação da pressão arterial, sendo eles: 

 

I. Maior frequência de hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons na ausculta durante a 

deflação do manguito, geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons de Korotkoff. Tal 

achado pode subestimar a verdadeira pressão sistólica ou superestimar a pressão diastólica. 

II. Pseudo-hipertensão, caracterizada por nível de pressão arterial falsamente elevado em decorrência do 

enrijecimento da parede da artéria. Pode ser detectada por meio da manobra de Osler, que consiste na 

inflação do manguito no braço até o desaparecimento do pulso radial. Se a artéria for palpável após esse 

procedimento, sugerindo enrijecimento, o paciente é considerado Osler-negativo.  

 

a. Somente a afirmativa I está correta. 

b. Somente a afirmativa II está correta. 

c. As afirmativas I e II estão corretas. 

d. Nenhuma das afirmativas está correta. 
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15. “Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como diabetes juvenil, que 

compreende cerca de _________ do total de casos, e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como diabetes 

do adulto, que compreende cerca de __________ do total de casos.” Completa corretamente as lacunas do texto 

a alternativa: 

a. 90%; 10% 

b. 10%; 90% 

c. 60%; 40% 

d. 40%; 60% 

 

16. Recomenda-se que a medida da pressão arterial em gestante seja feita na posição: 

a. Sentada, a determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase IV de Korotkoff. 

b. Sentada, a determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase V de Korotkoff. 

c. Lateral esquerda, a determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase IV de Korotkoff. 

d. Lateral esquerda, a determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase V de Korotkoff. 

 

17. Em adultos, a presença de pressão sistólica igual ou superior à 160 mmHg e pressão diastólica igual ou superior à 

100 mmHg, classifica o paciente como hipertenso em: 

a. Pré-hipertenso 

b. Estágio 0 

c. Estágio 1 

d. Estágio 2 

 

18. Define-se hipertensão essencial quando: 

a. Não apresenta uma causa aparente facilmente identificável. 

b. Apresenta causa facilmente identificável. 

c. Relaciona-se com problemas hereditários. 

d. Há relação com transtornos de órgãos alvo. 

 

19. São fatores relacionados à diminuição da dosagem sérica de Creatinina, exceto: 

a. Desnutrição 

b. Doença hepática avançada 

c. Uso de salicilatos 

d. Baixa estatura 

 

20. Devido ao aumento da filtração glomerular na gestação, a concentração sérica de creatinina é, em geral: 

a. Menor em mulheres grávidas. 

b. Normal em mulheres grávidas. 

c. Levemente elevada em mulheres grávidas. 

d. Elevada em mulheres grávidas. 

 

21. Com relação à avaliação da glicemia sanguínea, é incorreto afirmar: 

a. Durante o jejum, o nível de glicose no sangue capilar é somente 2 a 5 mg/dL maior do que o do sangue 

venoso. Entretanto, após uma sobrecarga de glicose,as concentrações de glicose no sangue capilar são 

20 a 70 mg/dL (média 30mg/dL) maiores do que no sangue venoso. 

b. A dosagem de glicose é útil no diagnóstico e no monitoramento do pacientediabético, havendo relação 

direta entre o grau de controle glicêmico e o risco de desenvolver as complicações do diabetes. 

c. Para a dosagem de glicose na investigação laboratorial do diabetes mellitus e outras categorias de 

distúrbios na homeostase glicêmica, se consideram os valores de referência com base populacional, 

desconsiderando os valores definidos como critério para o diagnóstico do diabetes e demais distúrbios. 

d. A coleta da amostra de sangue deve ser realizada pela manhã, já que há uma variação diurna significativa 

indicando que a glicemia de jejum média é maior pela manhã do que à tarde. 
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22. Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que são portadores da doença, algumas vezes permanecendo 

não diagnosticados até que se manifestem sinais de complicações. Por isso, testes de rastreamento são indicados 

em indivíduos assintomáticos que apresentem maior risco da doença, apesar de não haver ensaios clínicos que 

documentem o benefício resultante e a relação custo-efetividade ser questionável. Fatores indicativos de maior 

risco são listados a seguir: 

 

I. Idade >45 anos; Sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC >25); Obesidade central (cintura abdominal 

>102 cm para homens e >88 cm para mulheres, medida na altura das cristas ilíacas). 

II. Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes; Hipertensão arterial (> 130/89 mmHg); Colesterol HDL  

médio de 35 mg/dL e/ou triglicerídeos  médio de 150 mg/dL. 

III. História de macrossomia ou diabetes gestacional; Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos; 

Doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida. 

 

a. Somente os itens I e II estão corretos. 

b. Somente os itens I e III estão corretos. 

c. Somente os itens II e III estão corretos. 

d. Todos os itens estão corretos. 

 

23. A excreção urinária de pequena quantidade de albumina, entre: 

a. 10 e 100 mg/24horas caracteriza a microalbuminúria. 

b. 20 e 200 mg/24horas caracteriza a microalbuminúria. 

c. 30 e 300 mg/24 horas caracteriza a microalbuminúria. 

d. 40 e 400 mg/24horas caracteriza a microalbuminúria. 

 

24. A dosagem de PCR pode ser útil na diferenciação entre pneumonia bacteriana evirótica, quando associada a 

dados clínicos, principalmente em casos em que aradiografia não é típica ou na ausência de febre ou leucocitose. 

Nestes casos, valores maiores que: 

a. 80 mg/L apresentam alta especificidade para infecção bacteriana. 

b. 80 mg/L apresentam alta especificidade para infecção viral. 

c. 150 mg/L apresentam alta especificidade para infecção bacteriana. 

d. 150 mg/L apresentam alta especificidade para infecção viral. 

 

25. A tuberculose e transmitida por via aérea em praticamente todos os casos. A infecção ocorre a partir da inalação 

de núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos pelatosse, fala ou espirro do doente com tuberculose 

ativa de: 

a. Pulmões ou pleuras 

b. Gânglios ou laringe 

c. Gânglios ou pleuras 

d. Pulmões ou laringe 

 

26. Em hospitais gerais e emergências a busca ativa do Sintomático Respiratório (SR) é uma importante medida de 

biossegurança para evitar que casos não diagnosticados transitem por esses locais oferecendo risco para 

pacientes e profissionais de saúde. Nos setores de urgência e nas clínicas de internação, o interrogatório do SR 

deve ser implementado na admissão e os casos suspeitos devem ser isolados até o resultado negativo de: 

a. Uma baciloscopia 

b. Duas baciloscopias 

c. Três baciloscopias 

d. Quatro baciloscopias 
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27. Com relação ao Diabetes do Tipo II é correto afirmar: 

a. Indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, 

quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte. 

b. A destruição das células beta é geralmente causada por processo autoimune, que pode ser detectado por 

autoanticorpos circulantes como anti-descarboxilase do ácido glutâmico(anti-GAD), anti-ilhotas e anti-

insulina, e, algumas vezes, está associado a outras doenças autoimunes como a tireoidite de Hashimoto, 

a doença de Addison e a miastenia gravis. 

c. Emmenor proporção, a causa da destruição das células beta é desconhecida.O desenvolvimento do 

diabetes tipo 2 pode ocorrer de forma rapidamente progressiva,principalmente, em crianças e 

adolescentes (pico de incidência entre 10 e 14 anos), ou deforma lentamente progressiva, geralmente em 

adultos, (LADA, latent autoimmune diabetesin adults; doença auto-imune latente em adultos). 

d. A cetoacidose é rara e, quando presente, é acompanhada de infecção ou estresse muito grave. 

 

28. Para a implementação do tratamento diretamente observado (TDO) no programa de Tuberculose, devem-se 

considerar as seguintes modalidades de supervisão: 

 

I. Domiciliar: observação realizada na residência do paciente ou em local por ele solicitado. 

II.  A unidade de saúde: observação em unidades de ESF, UBS, serviço de atendimento de HIV/aids ou 

hospitais. 

III. Prisional: observação no sistema prisional.  

IV. Compartilhada: quando o doente recebe a consulta medica em uma unidade de saúde, e faz o TDO em 

outra unidade de saúde, mais próxima em relação ao seu domicilio ou trabalho. 

 

      Baseado nas afirmativas é correto apenas o que se afirma em: 

a. I e IV 

b. I e II 

c. I, II e III 

d. I, II, III e IV 

 

29. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, são medidas descritas pela Lei orgânica 

de Saúde como: 

a. Princípios do SUS 

b. Atribuições do SUS 

c. Objetivos do SUS 

d. Normatizações do SUS 

 

30. “Entende-se por ____________________________ um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.” Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

a. Vigilância Sanitária 

b. Sanitarismo 

c. Vigilância Epidemiológica 

d. Epidemiologia 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 


