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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Excerto para responder às questões de 01 a 03. 
  

O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasi-
leira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a 
toda a população brasileira. Seu início se deu nos anos 70 e 80, 
quando diversos grupos se engajaram no movimento sanitário, 
com o objetivo de pensar um sistema público para solucionar os 
problemas encontrados no atendimento da população defen-
dendo o direito universal à saúde. 

Já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e instituiu 
os preceitos que seguem até hoje. A partir deste momento, a 
população brasileira passou a ter direito à saúde universal e 
gratuita. O SUS atende todos que procuram suas unidades de 
saúde ou tem necessidade de atendimento de emergência. 

Desde setembro de 2000, quando foi aprovada a Emenda 
Constitucional 29 (EC-29), o SUS é administrado de forma tripar-
tite, e conta com recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os ges-
tores são responsáveis pela administração dos recursos, sua 
implantação e qualidade.  

(Portal Brasil. SUS: 27 anos transformando a história da saúde no Brasil. 23 
jul., 2015. Adaptado. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/ 

cidadao/banco-de-noticias/story/7152-sus-27-anos-transformando-a-
historia-da-saude-no-brasil.) 

 

Questão 01 
No que concerne a aspectos de textualidade e informatividade, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. A organização composicional do excerto segue uma es-

trutura temporal, marcada pela sequência cronológica 
de fatos/eventos. 

II. Os agentes responsáveis pela criação do SUS estão explícitos 
no terceiro parágrafo do excerto.  

III. O propósito comunicativo do excerto é instruir a população 
brasileira sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.  
C) III.   
D) I e II.  
 

Questão 02 
Entre os recursos expressivos empregados no excerto, destaca-
-se a 
A) intertextualiadade, na qual o excerto retoma e reelabora 

outros textos.  
B) ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, 

com intenção crítica. 
C) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-  

-se à própria linguagem.  
D) conotação, caracterizada pelo uso de termos em sentido 

figurado, dependentes de um contexto particular. 

Questão 03 
Considerando-se o contexto, mantêm-se a correção e o sen-
tido de um trecho do excerto caso se venha a substituir 
A) a palavra destacada em “[...] e instituiu os preceitos que 

seguem até hoje.” (2º§) por dois quais. 
B) o elemento destacado em “[...] com o objetivo de penar 

um sistema público [...]” (1º§) por afim de.   
C) a construção “[…] defendendo o direito universal à saúde.” 

(1º§) por e defender o direito universal à saúde.                                                                                               
D) a palavra destacada em “O Congresso Nacional aprovou a 

Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sis-
tema […]” (2º§) por o qual.  

 
Excerto para responder as questões de 04 a 06. 
 

Atualmente, parece impossível mencionar qualquer campo 
da vida social que não foi afetado pelos recursos tecnológicos. A 
cada inovação, setores como o comercial, a educação e o lazer 
parecem ganhar novos significados graças às potencialidades do 
virtual, que facilitou (e muito!) nossas rotinas. A relação entre 
tecnologia e saúde também não pode ser ignorada: sua junção 
tem afetado positivamente a administração hospitalar. 

Os avanços dos estudos em tecnologia impactam todos os 
processos de uma clínica, desde a comunicação até a coleta de 
informações. Quer um exemplo? Segundo o Saúde Business, 
atualmente, existem 9 mil aplicativos médicos e 60 milhões de 
pessoas usam redes sociais para pesquisar saúde. 

As melhorias tecnológicas são significativas, proporcio-
nando segurança ao paciente e ao profissional de saúde ao 
gerir custos e melhorar a produtividade.  

(SOARES, Fernando. Tecnologia e saúde: entenda o futuro da medicina. 
CMTecnologia, 2018. Adaptado. Disponível em: https://blog. 

cmtecnologia.com.br/impacto-de-tecnologias-na-melhoria-da-saude/.) 
 

 

Questão 04 
De acordo com o excerto, a tecnologia  
A) é usada apenas por pacientes que procuram em aplicati-

vos por atendimento médico especializado. 
B) atinge de forma diferente as esferas sociais, por isso é mais 

presente em alguns campos do que em outros.                                                                                               
C) simplifica a rotinas clínicas e hospitalares, já que os dados 

dos pacientes podem ser facilmente encontrados nas redes 
sociais.  

D) está modificando o gerenciamento de organizações de 
saúde e tornando mais assertiva a relação entre médicos 
e pacientes.  

 

Questão 05 
“[...] facilitou (e muito!) nossas rotinas.” (1º§) O verbo que 
possui o mesmo tipo de complemento que o verbo destacado 
acima está empregado em:  
A) “[...] existem 9 mil aplicativos médicos [...].” 
B) “As melhorias tecnológicas são significativas, [...].”                                                                                                
C) “[...] 60 milhões de pessoas usam redes sociais para pes-

quisar saúde.”  
D) “A relação entre tecnologia e saúde também não pode ser 

ignorada: [...].” 
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Questão 06 
“A cada inovação, setores como o comercial, a educação e o 
lazer parecem ganhar novos significados graças às potencia-
lidades do virtual [...]” (1º§). Os elementos destacados no tre-
cho têm, respectivamente, o sentido de:  
A) ratificação – virtudes                                                                              
B) novidade – possibilidades  
C) recuperação – capacidades 
D) aperfeiçoamento – privilégios 
 
Excerto para responder às questões de 07 a 10. 
 

Não espero nem solicito o crédito do leitor para a tão 
extraordinária e no entanto tão familiar história que vou contar. 
Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até os meus 
próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto não estou 
louco, e com toda a certeza que não estou a sonhar. Mas porque 
posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu 
fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem 
comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. 
Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-         
-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procura-
rei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi 
quase exclusivamente o de terror; a muitos outros parecerão 
menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível 
que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha 
fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, 
mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará 
tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma 
sequência bastante normal de causas e efeitos.  

Já na minha infância era notado pela docilidade e humani-
dade do meu carácter. Tão nobre era a ternura do meu coração, 
que eu acabava por tornar-me num joguete dos meus com-
panheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus 
pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com 
eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão 
feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta 
faceta do meu carácter acentuou-se com os anos, e, quando 
homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. 
Quanto àqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e 
sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natu-
reza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No 
amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, 
alguma coisa há que vai direito ao coração de quem tão fre-
quentemente pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil 
fidelidade do homem.  

(Edgar Allan. O gato preto. Fragmento. Disponível em: https:// 
www.ufrgs.br/soft-livre-edu/vaniacarraro/files/2013/04/o_gato_preto-

allan_poe.pdf.) 

 

Questão 07 
O referente indicado entre parênteses em relação ao ele-
mento destacado NÃO está correto em:  
A) “Louco seria esperá-lo” (1º§) (crédito)                                                                                                
B) “No entanto, não procurarei esclarecê-los” (1º§) (aconte-

cimentos)  
C) “explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensa-

ção.” (2º§) (companheiros)  
D) “nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer 

e os acariciava” (2º§) (animais) 

Questão 08 
O narrador precisa contar essa história, pois  
A) a vida dele está chegando ao fim; ele morrerá em breve.   
B) está aterrorizado com sua mudança de comportamento.                                                                                                
C) ninguém acredita na série de fatos que ocorreram com 

ele.  
D) busca se redimir com as pessoas em que provocou sofri-

mento.  
 

Questão 09 
Considerada a substituição do sintagma destacado pelo que 
está entre parênteses no final da transcrição, o verbo que de-
verá permanecer no singular está em:  
A) “de quem tão frequentemente pôde comprovar” (daqueles) 
B) “Esta faceta do meu carácter acentuou-se com os anos 

[...]” (estes traços singulares)  
C) “Já na minha infância era notado pela docilidade [...]” 

(nos meus primeiros anos de vida)                                                                                                
D) “Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito 

menos excitável do que a minha encontrará [...] uma se-
quência bastante normal de causas e efeitos.” (pessoas com 
percepções) 

 
Questão 10 
Sem prejuízo para correção e a lógica, uma vírgula poderia 
ser colocada imediatamente depois de  
I. “eles”, na frase “Com eles passava a maior parte do meu 

tempo [...]”. 
II. “história”, na frase “[...] tão familiar história que vou 

contar [...]”. 
III. “entanto”, na frase “No entanto não estou louco [...]”. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.   
C) III.  
D) I e III.  
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 11 
De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, preza o Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde como: 
A) Porta de entrada exclusivamente dos serviços ao atendi-

mento inicial aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
de forma organizativa.  

B) Instâncias de pactuação consensual entre os entes fede-
rativos para definição das regras da gestão compartilhada 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) Tratado de cooperação firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e os ser-
viços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, 
com definição de responsabilidades, indicadores e metas 
de saúde, envolvendo critérios avaliativos, recursos fi-
nanceiros, fiscalização e controle necessários à imple-
mentação das ações e serviços de saúde. 

D) Contrato que preconiza critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde; o tratamento estabelecido, 
com os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os meca-
nismos de controle clínico; e, o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos 
pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Questão 12 
A Constituição da República Federativa do Brasil prevê a saúde 
pública como um dever do Estado sendo um direito que deve 
ser assegurado de forma homogênea aos indivíduos com o 
intuito de garantir o exercício de direitos fundamentais. Em 
caráter complementar, a iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS). No que tange à assistência à 
saúde na iniciativa privada, analise as afirmativas a seguir. 
I. As instituições privadas deverão atuar de forma comple-

mentar ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, ainda, seguir 
as diretrizes preconizadas pelo SUS através de contrato 
direto público ou convênio, sendo prioritárias as entida-
des filantrópicas e sem fins lucrativos. 

II. As instituições privadas estão aptas a receber recursos 
públicos para auxílios ou subvenções com fins exclusiva-
mente lucrativos.  

III. A regulamentação através de lei ocorrerá no que tange 
às condições e requisitos quanto à remoção de órgãos e 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, assim com a coleta, o processa-
mento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
interdito todo tipo de comercialização. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

Questão 13 
As Regiões de Saúde são formadas por municípios fronteiriços 
que compartilham identidades culturais, econômicas e sociais, 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes. A fina-
lidade dessas regiões é integrar a organização, o planejamento 
e a execução de ações e serviços de saúde. Mecanismo inter-
federativo de gestão da saúde, esses territórios vizinhos, de cir-
culação e vivências em comum entre populações, têm entre 
seus objetivos a garantia do acesso resolutivo da população à 
saúde, em tempo oportuno e com qualidade, incluindo ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados em 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), assegurando a integralidade 
do SUS. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Considerando que a Região de Saúde para ser constituída 
terá que obrigatoriamente ter, no mínimo, determinadas 
ações e serviços, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Atenção primária. 
(     ) Urgência e emergência. 
(     ) Atenção psicossocial. 
(     ) Vigilância em saúde. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 
 
 

Questão 14 
O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é um documento 
que comprova a vacinação do cidadão contra a Covid-19. O 
Ministério da Saúde disponibiliza, por meio do ConecteSUS Ci-
dadão, a possibilidade do cidadão visualizar, salvar e imprimir o 
seu certificado. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Quanto ao ConecteSUS, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O aplicativo oficial do Ministério da Saúde permite que o 

cidadão acompanhe, na palma da mão, o seu histórico 
clínico.   

B) Apresenta resultados de exames laboratoriais de Covid-
19, medicamentos dispensados pelo programa “Farmácia 
Popular”, além dos registros de doações de sangue e acom-
panhamento da posição na lista de transplantes.   

C) A opção Rede de Saúde permite ao cidadão encontrar es-
tabelecimentos de saúde próximos à sua residência, de 
acordo com o tipo de serviço almejado, permitindo a mar-
cação de consulta e exames laboratoriais de acordo com a 
sua necessidade.  

D) A área de vacinas possibilita o acesso ao histórico de vaci-
nação, a Carteira Nacional de Vacinação e o Certificado 
de Vacinação de Covid-19, contendo informações sobre 
as vacinas administradas pelo SUS com especificações sobre 
a data de aplicação, lote, estabelecimento de saúde e código 
do vacinador.   

 

Questão 15 
“De acordo com a Lei nº 8080/1990, entende-se por 
____________________ um conjunto de ações que propor-
cionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos.” Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior.  
A) vigilância sanitária 
B) saúde do trabalhador 
C) assistência terapêutica 
D) vigilância epidemiológica 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Paciente, sexo masculino, 35 anos, apresenta quadro de febre 
com calafrios e sudorese profusa, de caráter cíclico, associado 
à fraqueza e cefaleia. Reside em área endêmica de malária. 
Apesar dos sintomas, ele se encontra em bom estado geral e 
estável hemodinamicamente. Foi submetido ao exame de gota 
espessa, que confirmou o diagnóstico de malária por Plasmo-
dium falciparum. De acordo com as recomendações do Minis-
tério da Saúde, o tratamento de primeira escolha para tal 
paciente deve ser feito com: 
A) Cloroquina + Primaquina. 
B) Cloroquina + Clindamicina. 
C) Artemeter + Lumefantrina. 
D) Artemeter + Lumefantrina + Primaquina. 
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O caso clínico hipotético a seguir contextualiza as questões 
17 e 18. Leia-o atentamente. 
 

Paciente, sexo masculino, 55 anos, etilista, apresentou quadro 
de febre, cefaleia e rebaixamento do nível de consciência. Foi 
submetido à coleta de líquor, que evidenciou pleocitose, leu-
cócitos de 350/mm³, com predomínio de linfócitos, proteínas 
elevadas e glicose reduzida. A pesquisa de bacilo álcool-ácido 
resistente foi positiva. A tomografia computadorizada de crânio 
revelou espessamento meníngeo basal. O paciente recebeu o 
diagnóstico de meningoencefalite tuberculosa grave. 
 

Questão 17 
De acordo com as recomendações das III Diretrizes para 
Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia, o esquema terapêutico com drogas antituber-
culosas deve ser feito com: 
(Considere: R – Rifampicina / H – Isoniazida / Z – Pirazinamida / E – Etambutol) 

A) RHZE por 2 meses, seguido de RH por 4 meses. 
B) RHZE por 2 meses, seguido de RH por 7 meses. 
C) RHZE por 2 meses, seguido de RH por 9 meses. 
D) RHZE por 4 meses, seguido de RH por 5 meses. 
 

Questão 18 
De acordo com as recomendações das III Diretrizes para Tu-
berculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 
o esquema de escolha de corticoterapia para este paciente 
deve ser feito com: 
A) Prednisona por quatro semanas, com redução gradual da 

dosagem nas quatro semanas subsequentes. 
B) Prednisona por oito a doze semanas, com redução gradual 

da dosagem nas quatro semanas subsequentes. 
C) Dexametasona por quatro a oito semanas, com redução 

gradual da dosagem nas quatro semanas subsequentes. 
D) Dexametasona por quatro semanas, seguido de prednisona 

por oito semanas, e redução gradual da dosagem nas quatro 
semanas subsequentes. 

 

Questão 19 
O sarampo é uma doença de distribuição universal e uma das 
principais causas de morbimortalidade entre crianças menores 
de cinco anos de idade, sobretudo as desnutridas. É de extrema 
importância que medidas para a sua profilaxia sejam tomadas, 
sendo a principal delas a vacinação. Considerando o exposto, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Recomenda-se que a vacinação de bloqueio seja realizada 

no prazo máximo de até setenta e dois horas após o contato 
com o caso suspeito ou confirmado. 

II. A vacina tríplice viral é contraindicada para gestantes, 
crianças menores de seis meses de idade e pessoas com 
sinais e sintomas de sarampo.  

III. Profissionais da saúde não vacinados têm indicação de rece-
ber duas doses de vacina tríplice viral, independentemente 
da idade.  

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, 
está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 

Questão 20 
Paciente, sexo feminino, 34 anos, na 30ª semana de gestação, 
encontra-se internada para tratamento de infecção urinária. 
Após dois dias de internação, a paciente, que dividia o mesmo 
quarto, foi diagnosticada com quadro de varicela. Ambas des-
conhecem antecedentes vacinais. De acordo com as recomen-
dações do Ministério da Saúde, o período máximo recomen-
dado, desde o contato, para a administração da Imunoglobu-
lina Humana Antivaricela (IGHAV) visando à profilaxia da vari-
cela na paciente suscetível é: 
A) 24 horas. 
B) 48 horas. 
C) 96 horas. 
D) Não há período máximo para a profilaxia com IGHAV. 
 
O caso clínico a seguir contextualiza as questões 21 e 22. 
Leia-o atentamente. 
 

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) é uma estratégia de prevenção 
para evitar novas infecções pelo Vírus da Imunodeficiência Hu-
mana (HIV), por meio do uso temporário de medicamentos 
antirretrovirais após uma exposição de risco à infecção pelo HIV.  
 

Questão 21 
De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, 
o esquema preferencial para a PEP é: 
A) Tenofovir / Zidovudina e Ritonavir. 
B) Tenofovir / Lamivudina e Atazanavir. 
C) Tenofovir / Zidovudina e Dolutegravir. 
D) Tenofovir / Lamivudina e Dolutegravir. 
 

Questão 22 
Seguindo as recomendações das Diretrizes Terapêuticas 
para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo 
HIV, o tempo máximo recomendado para o início da PEP e 
a sua duração são, respectivamente: 
A) 24 horas / 28 dias. 
B) 48 horas / 14 dias. 
C) 48 horas / 30 dias. 
D) 72 horas / 28 dias. 

 

Questão 23 
No Brasil, a meningite bacteriana apresenta caráter endê-
mico, com ocorrência de surtos esporádicos. Visando à pre-
venção de casos secundários, existem estratégias de qui-
mioprofilaxia para os contactantes próximos. Esta estraté-
gia varia conforme o agente etiológico do quadro de me-
ningite. Considerando as recomendações de quimioprofila-
xia, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O antibiótico de escolha para a quimioprofilaxia nos casos 

de meningite por Neisseria meningitidis é a rifampicina. 
B) A quimioprofilaxia dos contactantes de pacientes com doença 

meningocócica pode ser feita com ceftriaxona em dose única. 
C) Nos casos de meningite por Streptococcus pneumoniae, a 

quimioprofilaxia dos contactantes próximos deve ser feita com 
rifampicina, com duração de quatro dias. 

D) Nos casos de meningite por Haemophilus influenzae, é indi-
cada a quimioprofilaxia para o próprio doente em trata-
mento; caso ele não esteja recebendo uma cefalosporina de 
terceira geração como tratamento. 
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Questão 24 
Paciente, sexo masculino, 45 anos, residente na Bahia, apre-
senta quatro lesões cutâneas de, aproximadamente, 3 cm de 
diâmetro, em coxa e perna direita, indolores, arredondadas, 
com base eritematosa, infiltrada e de consistência firme; bordas 
bem delimitadas e elevadas, fundo avermelhado e com granula-
ções grosseiras. O esfregaço das lesões mostrou-se positivo para 
a pesquisa de amastigotas. Considerando o diagnóstico mais 
provável e as recomendações do Ministério da Saúde, qual o 
tratamento de escolha para o paciente? 
A) Antimonial pentavalente. 
B) Anfotericina B lipossomal. 
C) Isotionato de pentamidina. 
D) Desoxicolato de anfotericina B. 
 

Questão 25 
A raiva pode ser transmitida ao ser humano pela inoculação do 
vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, prin-
cipalmente pela mordedura e lambedura. Ela se apresenta 
clinicamente como uma encefalite progressiva e aguda que 
apresenta letalidade de, aproximadamente, 100%. De acordo 
com as recomendações do Ministério da Saúde sobre a profi-
laxia e o tratamento da raiva humana, assinale a afirmativa 
correta.  
A) Os casos suspeitos de raiva humana devem receber a vacina 

antirrábica e o soro antirrábico. 
B) As medidas de controle e as atividades de investigação devem 

se iniciar logo após a confirmação diagnóstica pelos testes 
laboratoriais. 

C) Quando indicada nas crianças com idade inferior a dois anos, 
a imunoglobulina humana antirrábica deve ser administrada 
preferencialmente no músculo deltoide, do lado não domi-
nante. 

D) Quando indicada, a imunoglobulina humana antirrábica 
deve ser infiltrada no local do ferimento, visando uma re-
dução na disseminação, bem como a neutralização das to-
xinas produzidas pelo vírus rábico nas terminações nervosas.  

 

Questão 26 
Paciente, sexo masculino, 66 anos, iniciou quadro de tosse pro-
dutiva, febre e dispneia há dois dias. A radiografia revelou 
sinais sugestivos de pneumonia em lobo inferior do pulmão 
direito. Devido às condições socioeconômicas, foi optado por 
tratamento em regime hospitalar. Como não apresentou res-
posta adequada à antibioticoterapia inicial com amoxicilina + 
clavulanato, foi submetido à investigação etiológica, que con-
firmou se tratar de uma pneumonia por Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina (CA-MRSA). Considerando que o germe foi 
adquirido na comunidade e, seguindo as recomendações da 
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para a terapia 
alvo-específica na pneumonia, trata-se de antibiótico de primeira 
linha para o caso: 
A) Ceftriaxona. 
B) Azitromicina. 
C) Clindamicina. 
D) Levofloxacina. 
 
 

Questão 27 
Durante o pré-natal, ainda na primeira consulta, a equipe de 
saúde deve conversar com a gestante e suas parcerias sexuais 
(inclusive na estratégia do pré-natal do parceiro) sobre a impor-
tância da testagem para infecções sexualmente transmissíveis e 
os benefícios do diagnóstico precoce de uma infecção sexual-
mente transmissível, tanto para o controle da infecção materna 
quanto para a prevenção da transmissão vertical.  

(Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para prevenção da 
transmissão vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais – 2022.) 

 

Sobre os testes relacionados ao Vírus da imunodeficiência hu-
mana (HIV) na gestante e o início da Terapia Antiretroviral 
(TARV), analise as afirmativas a seguir. 
I. O teste de genotipagem está indicado para todas as ges-

tantes que forem iniciar a TARV. 
II. Quando indicada a realização da genotipagem, deve-se 

aguardar o seu resultado para o início da TARV.  
III. Podem ocorrer resultados falso-reagentes nos testes para 

HIV em gestantes, em função da presença de aloanticorpos; 
dessa forma, a coleta da carga viral do HIV deve ser realizada 
antes do início da TARV. 

De acordo com diretriz citada, está correto o que se afirma 
em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 28 
Quanto ao preâmbulo do Código de Ética Médica – CEM, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O CEM aplica-se a clínicas privadas que realizam proce-

dimentos estéticos invasivos. 
II. Na suspeita de fato contrário ao CEM, deverá o médico dar 

imediata e ampla divulgação aos meios de comunicação. 
III. A fiscalização do cumprimento do CEM compete exclusiva-

mente ao Conselho Regional de Medicina. 
IV. A transgressão de regras deontológicas sujeita o médico 

infrator às penalidades disciplinares previstas no CEM. 
Considerando a Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro 
de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 
2.226/2019, está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV.  
C) II e III. 
D) III e IV. 
 

Questão 29 
Em relação ao Código de Ética Médica – CEM, analise a afir-
mativa a seguir. 
 

“É vedado intervir sobre o genoma humano com vista à sua 
modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer 
ação em células germinativas que resulte na modificação gené-
tica da descendência.” 
 

Considerando a Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro 
de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 
2.226/2019, é possível afirmar que tal afirmativa é: 
A) Falsa, pois a vedação abrange a terapia gênica. 
B) Verdadeira e corresponde a um preceito do CEM. 
C) Falsa, pois a vedação é uma exceção e não uma regra pre-

vista no CEM. 
D) Falsa, já que a vedação não abrange modificações genéti-

cas da descendência. 
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Questão 30 
Considerando o Código de Ética Médica – CEM, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Suspender suas atividades, individualmente ou coletiva-

mente, quando a instituição pública ou privada para a qual 
trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício 
profissional. 

II. Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração 
sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedi-
cado ao paciente sem permitir que o acúmulo de encargos ou 
de consultas venha prejudicar seu trabalho. 

III. Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de 
trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo co-
municar o fato aos empregadores responsáveis. 

IV. Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medi-
cina ou com profissionais ou instituições médicas nas quais 
se pratiquem atos ilícitos. 

Considerando a Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 
2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 
2.226/2019, são normas deontológicas apenas o que se afirma 
em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) III e IV. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

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 bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras 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 acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

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 à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como 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. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. 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. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




