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REGULAMENTO 

 Manter ordem e silêncio na sala sob pena de desclassificação 

 Celulares, Relógios e outros pertences de ixar na mesa designada pelo fiscal de sala 

 Não será disponibilizada uma segunda prova nem cartão resposta 

 Cada questão da prova possui apenas uma alternativa correta 

 Rasura no cartão resposta anula a questão 

 É permitido rasurar as folhas do caderno de prova para cálculos e outros 

 Início da prova: 09:00h 

 Para quem encerrar a prova é permitida a saída a partir das 10:00h 

 Final da prova as 11:00h com os últimos três candidatos presentes na sala 

 Ao encerrar a prova, levantar a mão para o fiscal autorizar a saída. 

 Ao sair deixar a prova e o cartão resposta com o fiscal de sala, exceto para os três últimos candidatos que 
poderão optar em levar o caderno de prova. 

 
 
Questão 01 
Qual a alternativa correta que contem a palavra com o mesmo número de letras e de fonemas: 
a) máximo 
b) acesso 
c) chute  
d) singelo  
 
Questão 02 
Considerando o enunciado, assinale a alternativa incorreta de acordo com a concordância se adequada ou não: 
1 – Trata-se de Joãozinho. 

2 - Ele quer participar do projeto da nossa Unidade de Saúde neste mês de junho. 

a) a palavra “neste” é o pronome que determina o mês. 
b) a palavra “nossa” é o pronome que qualifica a Unidade de Saúde. 
c) a palavra “ele” é o pronome que faz referência à Joãozinho. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
Questão 03 
Assinale a alternativa correta que contenha adjetivo pátrio composto: 
 
a) Grécia (greco) Histórias da Grécia antiga  
b) Portugal (luso): Acordos luso-brasileiros 
c) Bélgica (belgo): A Bélgica tem papel estratégico na segurança do continente europeu  
d) Todas as alternativas estão corretas 
 
Questão 04 
Dados os exemplos, assinale a alternativa correta: 

- Cabo: posto militar, acidente geográfico, cabo da vassoura, da faca do bisturi... 

- Banco: instituição financeira, assento do carro, da pracinha... 

- Manga: parte da camisa, fruta 

- Ponteiro: parte do relógio, posição no time de futebol, quem faz ponto...  



a) Exemplos de palavras homônimas  
b) Exemplos de palavras parônimas   
c) Exemplos de palavras polissêmicas 
d) Nenhuma alternativa correta  
 
Questão 05 
Quanto às orações Compostas por Subordinação: “Não fiz o tratamento porque estava curado”. Assinale a alternativa 

correta: 

a) Não fiz o tratamento porque estava curado = Oração sem sujeito  
b) Não fiz o tratamento = Oração principal 
c) Porque estava curado = Oração Subordinada 
d) As alternativas B e C estão corretas  
 
Questão 06 
Considerando aos números da economia do município de São João batista apresentados na tabela abaixo, é possível 
determinar que: 

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária R$ 5.945.796 

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria R$ 142.213.113 

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços R$ 167.968.068 

 
a) Os recursos financeiros que circula no município resulta, predominantemente dos setores de serviços e da 
indústria. 
b) A indústria calçadista tem papel importante na economia municipal, sendo o município um polo nacional de 
produção de calçados.  
c) A produção agrícola municipal apresenta valores baixos em função da localização geográfica do território municipal 
e de seu relevo semi acidentado impedir a mecanização rural. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  
 
Questão 07 
São lançadas para cima 8 moedas simultaneamente. Qual é a probabilidade de ocorrer cara em duas moedas ao 
caírem no chão? 

a) 1/8 
b) 2/4  
c) 2/8  
d) 4/8 
  
Questão 08 
Na Unidade Básica de Saúde a equipe de profissionais de saúde é formada por 14 do sexo masculino e 18 do sexo 
feminino e tem-se a seguinte estatística: 20% dos homens são fumantes e 10% das mulheres também são fumantes. 
Logo, a porcentagem dos que não fumam da equipe é de: 
 
a) 85,625% 
b) 14,375%  
c) 90,400% 
d) 9,600%  
 
Questão 09 
As medidas de um paralelepípedo retângulo são de 12cm, 10cm e 5cm. Calcular o seu volume: 
 
a) V = 500cm³ 
b) V = 600 cm³  
c) V = 120cm³ 
d) V = 27cm³  
 
 
Questão 10 



 O Posto de Saúde de São João Batista dispõe de oito vagas de estacionamento para pacientes em atendimento, 
representadas pelos nº 1 a 8, conforme figura abaixo. 
Estacionamento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Se a garagem nº 7 e nº 8 sempre estão ocupadas pelas ambulâncias do município, o número de maneiras, que esse 
estacionamento poderá ser ocupado pelos demais veículos é de: 
 
a) 28 maneiras 
b) 40.320 maneiras  
c) 120 maneiras  
d) 720 maneiras   
 
Questão 11 
Classificação laboratorial: mudança nos valores de referência e nos alvos terapêuticos, considera que: 

(A-) Hipercolesterolemia isolada: aumento isolado do LDL-c (LDL-c ≥ 160 mg/dL).  

(B)  Hipertrigliceridemia isolada: aumento isolado dos triglicérides (TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 mg/dL, se a amostra for 

obtida sem jejum).  

(C)   Hiperlipidemia mista: aumento do LDL-c (LDL-c ≥ 160 mg/dL) e dos TG (TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 mg/ dL, se a 

amostra for obtida sem jejum). Se TG ≥ 400 mg/dL, o cálculo do LDL-c pela fórmula de Friedewald é inadequado, 

devendo-se considerar a hiperlipidemia mista quando o não HDL-c ≥ 190 mg/dL.  

(D)  HDL-c baixo: redução do HDL-c (homens < 40 mg/dL e mulheres < 50 mg/dL) isolada ou em associação ao 

aumento de LDL-c ou de TG.  

a) Somente a alternativa  A /D estão corretas  
b) Somente a alternativa  C está  correta 
c) Somente as alternativas A/B/D estão corretas  
d) Todas as alternativas estão corretas   
 
Questão 12 
Estratificação do risco cardiovascular em pacientes sem tratamento hipolipemiante é correto afirmar que pacientes 

considerados de alto risco: 

1- Portadores de aterosclerose na forma subclínica documentada por metodologia diagnóstica: US de carótidas com 
presença de placa; Índice Tornozelo-Braquial (ITB) < 0,9; escore de Cálcio Arterial Coronariano (CAC) > 100 ou a 
presença de placas ateroscleróticas na angiotomografia (angio-CT) de coronárias.  
2- Aneurisma de aorta abdominal.  
3- Doença renal crônica definida por Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 60 mL/min, e em fase não dialítica.  
4- Aqueles com concentrações de LDL-c ≥ 190 mg/dL. Presença de diabetes melitus tipos 1 ou 2, e com LDL-c entre 70 
e 189 mg/dL e presença de Estratificadores de Risco (ER) ou Doença Aterosclerótica Subclínica (DASC) 
 
a) Somente 1 estão correta  
b) Somente 3e 4 estão corretas  
c) Somente 1, 2 e 3 estão corretas  
d) Todas estão corretas  

 
 Questão 13 

Para a Hipertrigliceridemia, qual o tratamento primário que melhor se enquadra: 

a) Derivados de estatinas 
b) Derivados de fibrato 
c) Orlistate 
d) Ezetimiba 
 
Questão 14 
Um dos tratamentos farmacológicos para enxaqueca; 



  

a) Cloridrato de Propranolol 
b) Cloridrato de pioglitazona 
c) Carbonato de Lítio 
d) Propionato de Fluticasona 
 
Questão 15 
São critérios para diagnostico de síndrome metabólica:  

1-Obesidade central: circunferência abdominal maior que 78cm na mulher e 90 cm no homem 
2-Glicemia alterada (110mg/dl)  
3-Triglicérides > 150mg/dl 
4-HDL menor que 40mg/dl em homens e menor que 50mg/dl na mulher. 
 
a) Somente a 1 está correta  
b) Somente a 2 e 4 estão corretas  
c) Somente 2,3,4 estão corretas  
d) Todas estão corretas  

 
Questão 16 
Qual tratamento ambulatorial recomendado, na unidade básica de saúde, para síndrome de ovário policístico (SOP): 

a) Glibenclamida  
b) Progesterona  
c) Estrógeno  
d) Metformina  
 
Questão 17 
Insulina NPH é a mais usada na rede pública em doses diárias de uma a três vezes ao dia. Qual a dose diária ideal 

recomendada? 

a) 0,5 a 1,0 UI/kg/dia 
b) 0,6 a 0,7UI/kg/dia 
c) 20 UI kg/dia  
d) 10 UI/dia  
 
Questão 18 
Tratamento farmacológico para amigdalites da infância que coíbe o risco eminente de evolução para doença de febre 

reumática? 

a) Cefalexina por 6 dias   
b) Benzilpenicilina dose única  
c)  Amoxicilina por 7 dias  
d)  Sulfametoxazol +trimetoprima 
 
 
Questão 19 
Busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, 
como falta de atividade física, má alimentação, uso de tabaco, dentre outros. Com atenção integral, equânime e 
contínua, e se fortalece como a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).  A proximidade com o usuário 
permite que se conheça a pessoa, a família e a vizinhança. Isso garante uma maior adesão do usuário aos 
tratamentos e às intervenções propostas pela equipe de saúde. O resultado é mais problemas de saúde resolvidos 
na Atenção Básica, sem a necessidade de intervenção de média e alta complexidade em uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24h) ou hospital. 

O texto extraído do portalsaude.gov.br se refere a: 

 



a) Equipes de Atenção Básica - EAT 
b) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 
c) Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
d) Estratégia Saúde da Família - ESF 
       

Questão 20 
Quais são os efeitos colaterais no uso dos antipsicóticos?  
 
a) Ganho de peso, acatisia, agranolositos  
b) sedação, Hipotensão ortostática , tonturas aumento de triglicerídeos  
c) Convulsão, psudo-parkinsonismo acinesia, discinesia tardia, síndrome neuroléptico maligno 
d) todas as alternativas estão corretas 
 

 

Fim da Prova                

Boa Sorte! 


