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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 02 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
 
Questão 03 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 



꙳ 

     

 
3 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: MÉDICO – INFECTOLOGISTA 
TIPO 1 – BRANCA 

Questão 04 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 05 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 

Questão 07 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
Questão 08 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 09 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
Questão 10 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 11 
A relação entre infecções oportunistas e neoplasias malignas 
é historicamente reconhecida por especialistas e represen-
tam, muitas vezes, um desafio diagnóstico na evolução de 
pacientes enfermos. Assinale a associação correta conside-
rando infecção e neoplasia observadas em pacientes imuno-
deprimidos. 
A) HTLV-1 e adenocarcinoma de reto. 
B) Paracoccidioidomicose e carcinoma brônquico. 
C) Criptococose e adenocarcinoma de nasofaringe. 
D) Linfogranuloma venéreo e neoplasia intraepitelial maligna 

de vulva e adenocarcinoma de vulva. 

Questão 12 
Paciente, 50 anos, é admitido com mal estado geral, rebai-
xamento de consciência, febre e taquicardia. Durante a 
investigação etiológica, é realizada a coleta de hemocultura. 
Em relação à hemocultura em adultos, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Suspeita-se de contaminação da amostra quando o cresci-

mento bacteriano ocorrer após 72 horas de incubação. 
B) Crescimento de Streptococcus pneumoniae, Enterobacteri-

aceae e Pseudomonas aeruginosa em hemoculturas peri-
féricas é sugestivo de contaminação da amostra. 

C) Suspeitar da presença de “variante nutricional de Strepto-
coccus” destes micro-organismos quando o Gram de amos-
tras positivas de hemocultura obtidas em meios comerciais 
mostra cocos em cadeias que não crescem no subcultivo em 
ágar sangue. 

D) Quanto maior o volume de sangue inoculado no meio de 
cultura, por amostra, melhor a recuperação do micro-orga-
nismo, levando em consideração a proporção sangue/meio 
citada, pois o sangue em desproporção com o meio pode 
inibir o crescimento de micro-organismos. 

 
Questão 13 
A legionelose é causada pela bactéria do gênero Legionella sp., 
Gram-negativa, sendo a espécie mais importante a Legionella 
pneumophila responsável, muitas vezes, por pneumonias atí-
picas. Sobre a legionelose, são possíveis para tratamento, 
EXCETO:  
A) Doxiciclina. 
B) Levofloxacino. 
C) Claritromicina. 
D) Amoxicilina com clavulanato. 
 
Questão 14 
A modalidade terapêutica da ventilação mecânica está asso-
ciada a elevadas taxas de infecções respiratórias baixas, uma 
vez que o tubo endotraqueal é capaz de inibir mecanismos de 
defesa importantes do trato respiratório superior, além de 
predispor ao acúmulo de secreções da orofaringe. Em relação 
às recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária, sobre a vigilância das infecções nosocomiais e associ-
adas à ventilação mecânica, assinale a afirmativa correta. 
A) Deve-se indicar a realização de traqueostomia precoce 

visando à redução da incidência de pneumonia associada 
à ventilação mecânica. 

B) O uso de antibioticoprofilaxia para pneumonia associada 
à ventilação mecânica é indicada para pacientes com alto 
risco, como idosos e neuropatas. 

C) É recomendada a descontaminação digestiva seletiva, pois 
a colonização da orofaringe tem sido identicada como um 
fator importante de risco de pneumonia associada à 
ventilação. 

D) A utilização da cânula orotraqueal com sistema de aspira-
ção de secreção subglótica contínua ou intermitente pode 
ser recomendada para pacientes que irão permanecer sob 
ventilação mecânica acima de 48 h ou 72 h. 
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Questão 15 
A infecção pelo varicela-zóster tem como principal caracterís-
tica clínica o polimorfismo das lesões cutâneas, que se apre-
sentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de 
prurido. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde 
com relação à infecção pelo vírus da varicela, assinale a afir-
mativa correta. 
A) A transmissibilidade se dá em até quinze dias após o 

surgimento da erupção cutânea. 
B) Frente à suspeita, deve-se, obrigatoriamente, notificar as 

autoridades de Vigilância em Saúde em até sete dias. 
C) O período de incubação é mais longo em pacientes imuno-

deprimidos e mais curto em pacientes com imunização 
passiva prévia. 

D) O período de incubação do vírus varia de dez a vinte dias 
após o contato, majoritariamente se estabelecendo entre 
quatorze e dezesseis dias. 

 
Questão 16 
A infecção pelo vírus da hepatite B evidencia como medida 
principal de prevenção a vacinação específica. No Brasil, a 
vacina contra hepatite B está disponível nas salas de 
vacinação do SUS para faixas etárias específicas e para 
situações de maior vulnerabilidade. São consideradas as 
situações de prioridade de vacinação, conforme o Guia do 
Ministério da Saúde, EXCETO: 
A) Coletores de lixo hospitalar e domiciliar. 
B) Recém-nascido de mãe não portadora do vírus. 
C) Pessoas com mais de quatro parceiros sexuais nos últimos 

doze meses. 
D) Bombeiros, policiais militares, policiais civis e policiais 

rodoviários. 
 
Questão 17 
Considerando as medidas de segurança e de prevenção de 
infecções hospitalares relacionadas à construção, como 
por Aspergillus sp., analise as afirmativas a seguir. 
I. As áreas de obra, ao final do dia, nunca devem ser varridas, 

somente limpas com pano úmido. 
II. Se for necessário o trânsito de imunodeprimidos nas áreas 

de obra, eles deverão utilizar máscara cirúrgica e as lesões 
cutâneas deverão estar cobertas. 

III. Os pacientes suscetíveis à aspergilose invasiva devem ser 
preferencialmente removidos para setores do hospital 
distantes da área de construção. Caso não seja possível 
garantir que o ar da área de construção estará ́isolado do 
sistema de ventilação do hospital, tais pacientes devem 
ser alocados em quartos onde todo o ar que entre seja 
filtrado com filtros HEPA. Pacientes de risco altíssimo 
devem ser alocados em quartos com pressão positiva, 
além do filtro HEPA. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

Questão 18 
A Vigilância Epidemiológica dos agravos de saúde é respon-
sável por manter o conhecimento das questões que possam 
representar fatores de vulnerabilidade à saúde de uma po-
pulação. Em relação aos conceitos epidemiológicos das do-
enças infectoparasitárias, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Epidemia maciça: epidemia por veículo comum ou fonte 

comum, típico das epidemias de origem hídrica. 
B) Infectividade: diz respeito à capacidade do agente etioló-

gico se alojar e se multiplicar no corpo do hospedeiro. 
C) Índice de Breteau: referente ao número de recipientes 

habitados por formas imaturas de mosquitos, em relação 
ao número de casas examinadas para o encontro de 
criadouros. 

D) Transmissão direta imediata: diz respeito àquela em que 
não há contato físico entre a fonte primária de infecção e 
o novo hospedeiro; a transmissão ocorre por meio das 
secreções oronasais (gotículas de Flügge). 

 
Questão 19 
A submissão de pacientes à transfusão de hemoderivados 
é conhecida como possível causa de infecção por agentes 
capazes de interferir no quadro evolutivo do paciente. São 
infecções exclusivamente reconhecidas como possíveis de 
serem transmitidas através da infusão de hemoderivados, 
EXCETO: 
A) Malária, leishmaniose e toxoplasmose. 
B) Hepatite C, histoplasmose e leishmaniose. 
C) Hepatite B, doença de Chagas e HTLV tipo II. 
D) Doença de Chagas, HTLV tipo I e leishmaniose. 
 
Questão 20 
O Transplante de Células Tronco-Hematopoéticas (TCTH), 
considerando o grau de neutropenia, depressão das funções 
T e B, ruptura das barreiras anatômicas (mucosite, cateteres 
de longa permanência vasculares ou urinários) e agentes 
imunossupressores, há risco consideravelmente alto de uma 
variedade de infecções em relação aos demais tipos de 
transplantes. Por esse motivo, o Ministério da Saúde liberou 
um documento sobre recomendações a serem feitas no ma-
nejo do paciente transplantado por essas células. Em relação 
às complicações infecciosas dos transplantes de células 
tronco-hematopoéticas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os fungos que mais frequentemente causam infecção no 

TCTH são Candida spp. e Aspergillus spp. 
B) A infecção pelo CMV ocorre tipicamente entre a recupe-

ração hematopoética e o 120º dia do transplante, determi-
nando aumento significativo da morbidade. 

C) Na primeira fase de reconstituição imune, a aplasia, a 
grande maioria das complicações infecciosas não diferem 
daquelas encontradas em outros pacientes neutropênicos. 

D) As infecções virais e fúngicas são mais comuns no período 
imediato pós-TCTH e, geralmente, decorrem da neutro-
penia e da ruptura da barreira mucosa decorrente do 
regime de condicionamento, como o uso de cateteres de 
longa permanência. 
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Questão 21 
Frente a uma situação de aumento do número de casos de 
determinado agravo em certa população, uma das tarefas 
dos profissionais de saúde é a de reconhecer corretamente 
se a situação se trata de um real surto epidêmico ou de outro 
fenômeno epidemiológico. Sobre a análise do histograma, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Uma curva com aclive gradual e declive rápido indica uma 

fonte comum de infecção ou “epidemia de ponto”. 
B) A existência de um formato de “platô” ao invés de um 

“pico” na curva afasta a possibilidade de fonte comum 
contínua. 

C) A presença de uma série de picos indica uma disseminação 
pessoa a pessoa e períodos de incubação diversos e 
sucessivos. 

D) Em uma curva de fonte “pontual”, mesmo se tratando de 
doença com período conhecido de incubação, não se 
pode inferir o período provável de exposição. 

 
Questão 22 
A prevenção de infecção pneumocócica em pacientes esple-
nectomizados pode ser feita através de droga antimicrobi-
ana específica, seja a esplenectomia de origem cirúrgica ou 
funcional, como na anemia falciforme. Segundo as recomen-
dações do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta. 
A) A dose da droga para a população pediátrica deve ser 

quatro vezes menor do que a dose para a população adulta. 
B) O início da medicação dependerá do estado imunológico 

do paciente; deve-se monitorizá-lo com leucograma perio-
dicamente. 

C) A profilaxia deve ser feita durante o período de dois anos 
após a esplenectomia, com fenoximetilpenicilina em duas 
doses diárias. 

D) A profilaxia deve ser feita de forma periódica durante 
toda a vida do paciente, sendo que uma das medicações 
de escolha é a penicilina benzatina. 

 
Questão 23 
O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou 
surto de determinada doença infecciosa é identificar formas 
de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de 
novo surto. De acordo com o Guia de Vigilância Epidemioló-
gica do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta. 
A) A variação sazonal da doença é secundária na avaliação 

da hipótese de ocorrência de uma epidemia ou surto. 
B) O relatório final da investigação do surto deverá ser envi-

ado aos profissionais que prestaram assistência médica 
aos casos. 

C) Em situações de investigação epidemiológica, busca-se a 
obtenção dos valores das frequências simples de incidên-
cia da doença, mas não há preocupação com a definição 
da sua letalidade neste momento. 

D) O relatório final da investigação dos surtos tem como 
destino duas categorias exclusivas, autoridades locais e ad-
ministradores dos órgãos responsáveis pela investigação e 
controle do evento, por se tratar de uma análise populaci-
onal de conteúdo sigiloso. 

Questão 24 
As meningites são patologias cuja clínica pode variar de 
forma importante, a depender do agente etiológico envol-
vido (dentre eles vírus, bactérias e fungos) e do estado imu-
nológico do paciente. Considerando as recomendações do 
Ministério da Saúde acerca da meningite por enterococo, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O tratamento pode ser feito com oxacilina, 50 mg/kg/dia 

até 4 g/dia. 
(     ) A duração do tratamento varia de sete a quatorze dias. 
(     ) A profilaxia para contactantes com rifampicina deve ser 

feita em quatro doses divididas em quatro dias. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F. 
B) F, V, F. 
C) F, V, V. 
D) F, F, F. 
 
Questão 25 
As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes 
vírus hepatotrópicos que apresentam características epide-
miológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Possuem distri-
buição universal e são observadas diferenças regionais na 
ocorrência e magnitude em todo mundo, variando de 
acordo com o agente etiológico. De acordo com o Guia de 
Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, o período 
de transmissibilidade dos vírus B é: 
A) Duas semanas antes do início dos sintomas até o final da 

segunda semana da doença. 
B) De duas a três semanas antes dos primeiros sintomas, se 

mantendo durante a evolução clínica da doença. 
C) A partir de uma semana antes do início dos sintomas e 

enquanto o paciente apresentar HBV-DNA detectável. 
D) De quatro a seis semanas antes dos primeiros sintomas e 

enquanto o paciente apresentar HBV-DNA detectável. 
 
Questão 26 
O bacilo de Koch é responsável por uma das doenças de 
abordagem mais discutidas no país. Estima-se que, do total 
da população, mais de 50 milhões de pessoas estejam 
infectadas pelo M. tuberculosis, com, aproximadamente, 
80 mil casos novos por ano. O número de mortes pela 
doença, em nosso meio, é de 4 a 5 mil, anualmente. Sobre 
a tuberculose, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Após a infecção pelo M. tuberculosis, transcorrem, em mé-

dia, 4 a 12 semanas para a detecção das lesões primárias. 
B) A cultura de escarro ou de outras secreções é o método 

prioritário, porque permite descobrir a fonte mais impor-
tante de infecção, que é o doente bacilífero. 

C) A abreugrafia indiscriminada, em pessoas aparentemente 
sadias, não está indicada por ter baixo rendimento, inclusive 
por expor a população à radiação desnecessariamente. 

D) A leitura da prova tuberculínica é realizada de 48 a 72 
horas após a aplicação, podendo este prazo ser estendido 
para 96 horas, caso o paciente falte à consulta de leitura 
na data agendada. 
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Questão 27 
Os vírus da influenza A e B possuem vários subtipos que 
sofrem contínuas mutações, surgindo novas cepas. Em 
geral, as novas cepas que passam a infectar humanos 
apresentam diferentes graus de distinção em relação 
àquelas até então circulantes, devido ao referido processo 
de mutação, possivelmente por meio da recombinação de 
genes entre cepas que infectam diferentes espécies de 
animais. Em relação ao vírus influenza, e conforme as 
orientações do Ministério da Saúde, é correto afirmar que: 
A) Quando recomendada, a dose de oseltamivir deve ser de 

75 mg/dia por dez a quatorze dias. 
B) No Brasil, as populações indígena e carcerária têm priori-

dade de vacinação em relação às gestantes. 
C) As amostras de secreções respiratórias devem ser cole-

tadas preferencialmente no terceiro dia após o início dos 
sintomas e, no máximo, até o sétimo dia. 

D) As complicações pulmonares mais comuns são as pneumo-
nias bacterianas secundárias, principalmente por Myco-
plasma pneumoniae e Haemophilus influenzae. 

 
Questão 28 
As Infecções da Corrente Sanguínea (ICS) relacionadas a 
cateteres centrais estão associadas a importantes desfechos 
desfavoráveis em saúde. Em nosso país, o estudo Brazilian 
SCOPE (Surveillance and Control of Pathogens of Epidemio-
logical Importance) encontrou 40% de taxa de mortalidade 
entre pacientes com ICS. Sobre as medidas de profilaxia de 
infecção de sistemas e dispositivos intravasculares preconi-
zadas pela ANVISA, é INCORRETO o que se afirma em: 
A) Realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva 

estéril a cada 48 horas. 
B) Utilizar filtros de linha com o propósito de prevenir infec-

ção, devendo o sistema ser checado a cada 24-48 horas. 
C) Limitar o uso de pomadas antimicrobianas em sítio de in-

serção de caráteres centrais para cateteres de hemodiálise. 
D) Trocar equipos de sistema fechado de monitorização 

hemodinâmica e pressão arterial invasiva a cada quatro 
dias. 

 
Questão 29 
A obrigatoriedade de elaboração e implementação de um 
programa para uso racional de antimicrobianos nos serviços 
de saúde pelas Comissões de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) foi estabelecida na Portaria GM/MS nº 
2616, de 12/05/19. Para que o uso racional de antimicro-
bianos contribua para o controle das infecções e perfis de 
sensibilidade dos patógenos hospitalares, a direção do hos-
pital deve nomear um time gestor responsável por seguir as 
recomendações do Programa de Gerenciamento de Uso dos 
Antimicrobianos. É recomendável que o time gestor seja 
interdisciplinar e composto, minimamente, por um repre-
sentante de, EXCETO: 
A) Tecnologia da informação. 
B) Laboratório de microbiologia. 
C) Equipe de enfermagem, fisioterapia e nutrição. 
D) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

Questão 30 
As Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) são as complicações mais 
comuns decorrentes do ato cirúrgico, que ocorrem no pós- 
-operatório em cerca de 3 a 20% dos procedimentos 
realizados, tendo um impacto significativo na morbidade e 
mortalidade do paciente. De acordo com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, são recomendações para profilaxia 
de infecção do sítio cirúrgico:  
A) Suturas impregnadas com antissépticos de rotina. 
B) Curativos impregnados com antissépticos de rotina. 
C) Vancomicina como droga profilática rotineiramente. 
D) Descontaminação nasal com mupirocina intranasal asso-

ciada à descolonização extranasal com clorexidina deger-
mante em paciente diagnosticado como portador nasal 
de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). 

 
Questão 31 
Entende-se que o tempo de permanência da cateterização 
vesical é o fator crucial para colonização e infecção (bacteri-
ana e fúngica). A contaminação poderá ser intraluminal ou 
extraluminal (biofilme), sendo esta última a mais comum. 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
sobre profilaxia de infecções do trato urinário associadas ao 
uso de cateter vesical, assinale a afirmativa correta. 
A) Preconizar a instilação rotineira de soluções antissépticas 

ou antimicrobianas em sacos de drenagem. 
B) Utilizar cateteres vesicais, pois não há recomendação para 

uso de antissépticos tópicos ou antibióticos aplicados ao 
cateter, uretra ou meato uretral. 

C) Por prevenir a contaminação do dispositivo, a irrigação 
do cateter deve ser feita rotineiramente pela equipe, na 
periodicidade preconizada pelo serviço. 

D) Monitorar rotineiramente bacteriúria assintomática em 
pacientes com cateter, no intuito de diagnosticar precoce-
mente processos infecciosos que possam vir a desenvolver 
complicações. 

 
Questão 32 
São escassos os dados epidemiológicos sobre a tuberculose 
infantil no país. Estima-se que as crianças com menos de um 
ano de idade apresentem o dobro das taxas de adoecimento 
de crianças maiores. Sobre a tuberculose em crianças, 
assinale a afirmativa correta. 
A) O exame de escarro é o método padrão-ouro para a 

confirmação da tuberculose em crianças. 
B) As medicações devem ser usadas em dose reduzida em 

50% devido às suas menores taxas de excreção glomerular 
nas crianças. 

C) O diagnóstico inicial não inclui o isolamento do agente 
por baciloscopia, mas o tratamento só deve ser iniciado 
em caso de cultura positiva. 

D) Crianças sem tuberculose, vacinadas há menos de dois 
anos, porém, em contatos de casos bacilíferos com prova 
tuberculínica igual ou superior a 10 mm, devem ser trata-
das para infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis 
com isoniazida. 
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Questão 33 
A hanseníase é a doença crônica granulomatosa proveniente 
de infecção causada pelo Mycobacterium leprae, um bacilo 
álcool-ácido resistente, intracelular obrigatório, sendo a 
única espécie de micobactéria que infecta nervos perifé-
ricos, especificamente células de Schwann. A respeito desta 
doença, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) O período de incubação do bacilo dura, em média, de 

duas a sete semanas, podendo chegar a dois anos. 
(     ) A distinção entre as formas paucibacilar e multibacilar se 

dá através do número de lesões na pele, sendo conside-
rada paucibacilar se apresentar até sete lesões cutâneas. 

(     ) A reação imune tipo II, ou reação reversa, tem como 
principal manifestação clínica o eritema nodoso subcu-
tâneo não associado à dor ou prurido. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, V, F. 
C) V, V, F. 
D) F, F, F. 
 
Questão 34 
A pneumonia adquirida no hospital, especialmente quando 
associada à ventilação mecânica, representa um grande 
desafio diagnóstico e terapêutico, a despeito de todo o 
progresso da medicina atual. Em relação às pneumonias 
adquiridas no hospital e associadas à ventilação mecânica, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. O isolamento de Pseudomonas aeruginosa em culturas 

dissociado dos sinais e sintomas não permite o diagnóstico 
de traqueobronquite hospitalar. 

II. A preferência por via orotraqueal em relação à nasotra-
queal pode reduzir a incidência de pneumonia adquirida 
por ventilação mecânica. 

III. Exames bioquímicos (glicemia e dosagem de eletrólitos), 
gasometria arterial e medidas da função renal e hepática, 
embora sem valor para investigação etiológica, devem ser 
realizados, pois auxiliam na avaliação de disfunções 
orgânicas e têm implicações na definição do prognóstico. 

Segundo as diretrizes brasileiras para tratamento das 
pneumonias adquiridas no hospital e das associadas à 
ventilação mecânica, está correto o que se afirma em 
A) I. 
B) II. 
C) I e II. 
D) I, II e III. 
 
Questão 35 
Apesar de todo o aprimoramento, as complicações infeccio-
sas permanecem como uma das principais causas de morbi-
mortalidade após o transplante cardíaco. Tal fato se deve ao 
tratamento imunossupressor das defesas imunológicas do 
organismo, principalmente dos linfócitos T e B. Em relação às 
infecções relacionadas ao momento após transplante cardí-
aco, analise as afirmativas a seguir. 

I. Após o primeiro mês de pós-operatório e até o sexto mês 
aparecem novos tipos de infecção, principalmente as viro-
ses imunomoduladoras como citomagalovírus, Epstein-
barr e herpes, e as infecções oportunistas por Pneumocys-
tis carinii e Listeria monocytogenes. 

II. No período superior a seis meses, predominam-se, na 
maioria das vezes, as infecções hospitalares bacterianas ou 
causadas por Candida albicans, ferida cirúrgica, pulmões, 
trato urinário ou acessos vasculares. 

III. Influenciam o surgimento de processos infeciosos a 
presença concomitante de doenças crônicas, a escolha 
do doador, a técnica cirúrgica e o perfil psicossocial do 
receptor. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 
Questão 36 
A importância do laboratório de microbiologia clínica para 
prescrição correta de antimicrobianos se deve à capacidade 
de isolamento, identificação e determinação do perfil de 
sensibilidade a antimicrobianos dos patógenos causadores 
de infecções. São funções do laboratório de microbiologia 
para o controle de infecções hospitalares, EXCETO: 
A) Auxiliar o serviço de controle de infecção hospitalar na 

investigação de surtos. 
B) Ser responsável pela emissão de relatórios periódicos, 

informando os patógenos isolados com seus perfis de 
sensibilidade. 

C) Redigir o manual de exames microbiológicos com informa-
ções sobre coleta, transporte e armazenamento das amos-
tras biológicas. 

D) Alertar ou até mesmo suspender automaticamente, de 
acordo com o tempo de uso, especialmente em antibióticos 
administrados para profilaxias. 

 
Questão 37 
As complicações infecciosas são consequências raras da 
endoscopia gastrointestinal. Dentre elas, encontram-se as 
complicações infecciosas resultantes da própria flora 
microbiana do doente, as infecções transmitidas através do 
endoscópio e as infecções transmitidas entre o doente e o 
pessoal de saúde. Diante do exposto, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) A transmissão do vírus da hepatite C é um risco do exame 

da colonoscopia. 
B) Geralmente, o principal organismo encontrado em 

hemoculturas, após endoscopia alta diagnóstica, é o 
Streptococcus sp. 

C) Exames endoscópicos associados a altas taxas de bactere-
mia, exigindo antibioticoprofilaxia, incluem a dilatação 
esofágica e a esclerose e ligadura elástica de varizes. 

D) São medidas essenciais para a prevenção de infecções a 
limpeza manual cuidadosa do aparelho e a desinfecção de 
alto nível com uma solução líquida química esterilizadora. 
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Questão 38 
Os avanços na medicina contemporânea, ao longo das 
últimas décadas, contribuíram para aumentar a incidência 
de infecções fúngicas invasivas de origem hospitalar. Atu-
almente, estes micro-organismos ocupam o terceiro ou 
quarto lugar como principal causa de infecção hospitalar. 
Em relação às infecções fúngicas em ambiente hospitalar, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Fungos filamentosos de destaque como agentes de infec-

ções invasivas nosocomiais no país são Fusarium spp. e 
Scedosporium spp. 

B) A taxa de mortalidade relacionada à candidemia é de, 
aproximadamente, 30 a 50%, sendo o controle das fontes 
de infecção um fator determinante para o seu aumento 
ou redução. 

C) A maior parte das candidemias é precedida pelo evento 
da colonização pela mesma espécie de levedura, o que é 
considerado um fator de risco independente para o seu 
desenvolvimento. 

D) A candidemia constitui a maioria das infecções fúngicas 
registradas em ambiente hospitalar, exceto em transplan-
tados autólogos de medula óssea, onde os filamentosos 
ganham destaque. 

 
Questão 39 
O Vírus da Hepatite C (VHC) é um vírus RNA da família 
flaviviridae, responsável por cerca de 90% das hepatites pós- 
-transfusionais e com estimativa de infectar, aproximada-
mente, 3% da população mundial. Seu tratamento busca 
deter a progressão da doença hepática através da inibição 
da replicação do vírus. A redução da atividade inflamatória 
costuma impedir a evolução para cirrose e carcinoma hepa-
tocelular, havendo, também, melhora na qualidade de vida 
dos pacientes. Em relação ao tratamento da hepatite pelo 
vírus C, NÃO está em conformidade com a Sociedade Brasi-
leira de Infectotologia: 
A) Indica-se tratamento para hepatite crônica pós-transplante, 

quando há fibrose maior ou igual a 1, ou atividade periportal 
maior ou igual a 1. 

B) As concentrações de alguns antirretrovirais inibidores da 
transcriptase reversa análogos nucleosídeos podem dimi-
nuir devido à ribavirina. 

C) Após o transplante, a recidiva histológica ocorre em até 
80% dos pacientes; a carga viral pré-transplante é um dos 
fatores de risco mais significativos. 

D) Nos pacientes coinfectados HIV-VHC, as principais associ-
ações com menor repercussão hepática entre os inibidores 
da transcriptase reversa análogos nucleosídeos são: lamivudi-
na e abacavir (3TC/ABC); lamivudina e zidovudina (3TC/AZT); 
lamivudina, abacavir e zidovudina (3TC/ABC/AZT); e, entrici-
tabina (FTC) e tenofovir. 

 
 
 
 
 
 

Questão 40 
Segundo o autor Larson, o principal problema da higienização 
das mãos não é a falta de bons produtos; mas, sim, a 
negligência desta prática. Para garantir sua maior eficácia, são 
essenciais três elementos: agente tópico com boa ação anti-
microbiana, procedimento adequado ao utilizá-lo e adesão 
regular no seu uso. Em relação às substâncias e técnicas 
utilizadas conforme defendido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os álcoois têm boa atividade contra bactérias, alguns 

vírus, esporos e oocistos de protozoários. 
B) Preparações alcoólicas para aplicação nas mãos possuem 

excelente atividade in vitro contra MRSA e VRE. 
C) O Iodopovidona (PVPI) é rapidamente inativado em pre-

sença de matéria orgânica, como sangue e escarro. 
D) A clorexidina apresenta boa atividade contra bactérias 

Gram-positivas, menor atividade contra fungos e mínima 
atividade contra micobactéria. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


