
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 10 
Matemática 11 a 15 
Conhecimentos Gerais 16 a 20 
Informática Básica 21 a 25 
Conhecimentos Específicos 26 a 40  

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
5. Ao deixar o local definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitas em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Aretha Franklin - A mulher negra visível 
Por Dodô Azevedo 

16/08/2018 16h09  Atualizado 16/08/2018 16h09 

 
No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da 

mulher negra brasileira. 
Na academia, no mercado de trabalho, no mundo pop, 

elas tomaram o microfone. Começaram a chamar a atenção 
para o que querem dizer. A reivindicar lugar de fala. 

Djamila Ribeiro e o sucesso nacional de seu livro 
"Quem tem medo do feminismo negro?". 

Conceição Evaristo candidata a Academia Brasileira de 
Letras. 

O elenco do magistral musical "Elza", sobre a vida de 
Elza Soares. 

"Dona Ivone Lara - o musical", preparando-se para 
estrear nos palcos. 

Na TV, a Michelle Brau de Taís Araújo tornada 
protagonista da série "Mr. Brau", em sua derradeira 
temporada. 

O Brasil de 2018, em muitos aspectos parecido com os 
EUA do fim da década de 60, com suas polarizações, 
extremismos, fraturas e consequentes contraculturas, também 
celebra hoje a vida de Aretha Franklin. 

Lá, e na época, a cantora (e incrível pianista, pouco se 
fala) foi ponta de lança de um movimento de afirmação e 
ocupação de espaços que começa quando Sister Rosetta 
Twarpe, nos anos 30, resolve levar a guitarra elétrica para os 
palcos gospel, praticamente inventando o rock and roll, até os 
dias de hoje, onde a comunicadora mais popular, com alcance 
de voz a milhões de cidadãos, é Oprah Winfrey. 

Aretha Franklin morre como unanimidade. 
Mas, antes de tudo, visível. 
Morrer visível, relevante e respeitada é, para mulheres 

negras, uma construção que leva décadas. 
E que aqui só começou. 
Aretha Franklin foi, involuntariamente, mãe aos 12 

anos, sofreu com a pobreza, apanhou de maridos. 
Nada muito diferente da trágica rotina da mulher negra 

brasileira. 
Aretha Franklin morre visível, relevante e respeitada. 
As nossas Arethas Franklins permanecem na luta. 
Atenção a elas. 
Atenção às nossas. 
Atenção. 
Esse outro nome para respeito. 

Disponível em https://g1.globo.com/pop-arte/blog/dodo-
azevedo/post/2018/08/16/aretha-franklin-a-mulher-negra-visivel.ghtml 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um pronome 

demonstrativo. 
a) Como. 
b) Lá. 
c) Até. 
d) Outro. 
e) Para. 
 
2. Analise o período “Morrer visível, relevante e 

respeitada é, para mulheres negras, uma construção 
que leva décadas.” O verbo é classificado como 

a) de ligação. 
b) transitivo. 
c) intransitivo. 

d) transitivo direto. 
e) transitivo indireto. 
 
3. Ainda sobre o período da questão 2: assinale a 

alternativa que apresenta o sujeito do período. 
a) Mulheres. 
b) Respeitada. 
c) Visível. 
d) Morrer. 
e) Construção. 
 
4. No título diz que Aretha era uma mulher negra 

visível. Qual a relação entre Aretha e as outras 
mulheres negras mencionadas no texto? 

a) As mulheres mencionadas são cantoras e artistas como 
Aretha, e todas lutam contra o machismo que insiste 
em diminui-las. 

b) As mulheres mencionadas também já faleceram e 
ficaram na memória dos fãs e admiradores de mulheres 
que conquistaram seu espaço com muita luta. 

c) As outras mulheres são negras como Aretha, e recebem 
prestígio da sociedade, e foi tão batalhado quanto a 
carreira da cantora. 

d) As outras mulheres tentam atingir o sucesso bem como 
Aretha conseguiu, e com isso mostrarão ao mundo que 
as mulheres negras podem fazer sucesso. 

e) As outras mulheres precisam do incentivo de Aretha 
para buscar o sucesso. Ela é uma fonte de inspiração. 

 
5. Ao mencionar Aretha no texto, a autora utilizou de 

substantivos que buscassem retomar o nome da 
cantora. Assinale um dos vocábulos utilizados. 

a) Cantora. 
b) Ela. 
c) A famosa. 
d) Inspiração. 
e) Mulher. 
 
6. Analise: “Aretha Franklin foi, involuntariamente , 

mãe aos 12 anos, sofreu com a pobreza, apanhou de 
maridos.” O período é composto por 

a) Subordinação. 
b) Covalência. 
c) Substantivação. 
d) Periodização. 
e) Coordenação. 
 
7. Assinale o antônimo de VISÍVEL. 
a) Atingível. 
b) Valorizado. 
c) Expandido. 
d) Invisível. 
e) Sociável. 
 
8. Uma frase precisa ser composta por pelo menos um 

vocábulo, uma oração simples precisa ser composta 
por um verbo, sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta uma oração simples. 

a) Atenção. 
b) Mas, antes de tudo, visível. 
c) Elas tomaram o microfone. 
d) Esse outro nome para respeito. 
e) Lá, e na época. 
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9. Assinale a alternativa que, segundo o texto, é um 
advérbio de lugar. 

a) No mundo pop. 
b) Atenção. 
c) Sofreu com a pobreza. 
d) Morrer visível. 
e) Mãe aos 12 anos. 
 
10. “No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da 

mulher negra brasileira.” O verbo é classificado 
como 

a) intransitivo. 
b) transitivo. 
c) de ligação. 
d) transitivo indireto. 
e) transitivo direto. 
 

Matemática 
 
11. A soma de três números consecutivos é igual a 1701. 

O número ímpar dessa soma é igual à 
a) 576 
b) 575 
c) 567 
d) 569 
e) 563 
 

12. Na soma das matrizes A = �� � �
� −� �� e B = 

�� −� 	

 � ��, obtemos a matriz A + B = �
 � �

� � ��. 
Portanto é possível afirmar que o produto �. �	 é 
igual à  

a) 2 
b) -2 
c) 1 
d) 3 
e) 0 
 
13. Considere a equação �� − � = �� + 
. Assinale a 

alternativa que apresenta a solução desta equação: 
a) � = 12 
b) � = 2 
c)  � = 2 5�  
d) � = −2 
e) � = 4 
 
14. Na divisão de um polinômio P���, por �� − �	, o 

quociente obtido foi � − �� e o resto da divisão foi 
��� + ��� − ��	.  Assinale a alternativa que 
apresenta o polinômio P���.  

a) 	�� − 12�� + 9�� + 12� − 10 
b) �� − 10�� + 12� − 10 
c) �� − 12�� + 12� − 10 
d) �� − 11� − 10 
e) �� − 12�� + 9�� + 12 
 
15. Um trabalhador fez um empréstimo de R$ 2.000,00 

com juros simples de 2% ao mês. Sabendo que irá 
pagar em 10 parcelas fixas, qual o valor da parcela 
que ele deverá pagar? 

a) R$ 232,00  
b) R$ 240,00 
c) R$ 224,00 
d) R$ 250,00 
e) R$ 220,00 

Conhecimentos Gerais 
 
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de Agudos do 

Sul, aprovada em 25 de março de 1990, o vereador 
não poderá, desde a expedição do seu diploma 

a) viajar para fora do país. 
b) divorciar-se de forma litigiosa. 
c) firmar ou manter contrato com pessoa de direito 

público, autarquia, sociedade de economia mista ou 
concessionária de serviço público do município, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusula uniformes. 

d) participar das reuniões realizadas pela Câmara de 
Vereadores em sessão ordinária. 

e) deixar de aceitar cargos, função ou emprego 
remunerado em entidades e/ou concessionárias para as 
quais for convidado. 

 
17. De acordo com a história do município, descrita no 

site da Prefeitura Municipal, o mesmo foi criado em 
25 de julho de 1960, através da Lei Estadual nº 
4.245, sancionada pelo governador Moysés Willi 
Lupion de Tróia. Para que sua criação se efetivasse, 
houve o desmembramento territorial de um outro 
município chamado de  

a) Tijucas do Sul. 
b) São José dos Pinhais. 
c) Curitiba. 
d) Agudos.  
e) Carijós. 
 
18. Em concordância com a Lei Orgânica do Município 

de Agudos do Sul, o vereador perderá seu mandato 
se 

a) mudar-se para outro município. 
b) perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
c) tiver qualquer processo criminal em andamento. 
d) praticar qualquer ato que esteja de acordo com a 

Constituição Federal. 
e) não for proprietário ou diretor de empresa que goze de 

favor decorrente de contrato celebrado com o 
município e nela exercer função remunerada. 

 
19. O Governo Federal Brasileiro declarou na semana 

de 06 de agosto que a previsão para o salário 
mínimo de 2019 

a) terá uma alteração para um valor maior, dada a alta 
taxa inflacionária desde abril de 2018, quando foi 
projetado o valor inicial. 

b) não sofrerá nenhuma alteração e deverá manter o valor 
proposto em abril, já que a inflação se manteve baixa. 

c) não sofrerá nenhuma alteração desde a sua primeira 
projeção em abril, mesmo com a alta inflacionária 
registrada no período. 

d) chegará ao teto proposto de R$ 1.300,00 (um mil e 
trezentos reais), devido aos reflexos da greve dos 
caminhoneiros. 

e) sofrerá uma redução, já que a projeção inicial de abril 
era de R$ 1.002,00 (um mil e dois reais), e agora a 
nova projeção dessa semana é de R$ 998,00 
(novecentos e noventa e oito reais). 
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20. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais 
e jornais na semana de 10 de agosto deste ano foi a 
alteração salarial proposto pelo Judiciário 
Brasileiro. De acordo com esta mudança, caso seja 
aprovada, essa instituição passará de um salário de  

a) R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, devido à alta 
inflacionária do período. 

b) R$ 30.000,00 para R$ 25.000,00 porque essa 
instituição entende que nesse momento de crise é 
importante apoiar o Brasil. 

c) R$ 33.700,00 para mais de R$ 39.000,00, devido ao 
fato de que essa instituição ficou sem reajuste salarial. 

d) o STF não emitiu opinião sobre o assunto porque 
julgou que não pode arbitrar em causa própria. 

e) o STF julgou a ação improcedente e manteve o mesmo 
valor salarial, decidindo contra o aumento de mais de 
16%. 

 

Informática Básica 
 
21. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando “CTRL + P” 
no programa WORD, e, após alguns segundos 
pressionar a tecla “ENTER”.  

a) Fechar a janela ativa. 
b) Acessa o menu de impressão. 
c) Autoriza o início da impressão. 
d) Acessa a configuração da página. 
e) Inicia a formatação automática da página. 
 
22. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, 

português do Brasil, assinale a alternativa que 
representa o comando ALT + F4. 

a) Fecha todos os programas que estão rodando em 
segundo plano. 

b) Fecha as janelas inativas a mais de 10 minutos. 
c) Fecha todas as janelas inativas. 
d) Fecha a janela ativa. 
e) Oculta a janela ativa. 
 
23. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa de representa os comandos no programa 
EXCEL, “ CTRL + Z” e “ CTRL + B”. 

a) Recortar e Desfazer 
b) Ocultar as linhas selecionadas e Centralizar o conteúdo 

da célula. 
c) Desfazer e Recortar. 
d) Salvar uma pasta de trabalho e Desfazer. 
e) Desfazer e Salvar uma pasta de trabalho. 
 
24. Assinale a alternativa que representa um programa 

utilizado para enviar e-mail. 
a) Outlook. 
b) Windows Explorer. 
c) Cortana. 
d) Adobe Reader. 
e) TeamViewer. 
 
25. Assinale uma alternativa que não representa 

navegador de internet. 
a) Safari. 
b) Google Cortana. 
c) Firefox. 
d) Chrome. 
e) Internet Explorer. 

Conhecimentos Específicos 
 
26.  Uma criança de 2 anos chega acompanhada da mãe 

à consulta na Unidade Básica de Saúde. A mãe 
queixa-se de que, há 3 dias, a filha está 
apresentando episódios de irritabilidade, bem como 
diminuição do apetite e ontem apresentou febre. A 
mãe referiu ainda que a filha fica “coçando o ouvido 
direito” e que o mesmo ouvido “vazou” enquanto 
aguardava ser chamada para a consulta. Após 
realização da otoscopia, evidenciou abaulamento de 
membrana timpânica com secreção purulenta em 
ouvido direito. O restante do exame físico não 
apresentou alterações. Assinale a alternativa que 
apresenta a principal hipótese diagnóstica e 
tratamento para o caso citado acima. 

a)  Otite média aguda – Timpanocentese. 
b)  Otite externa aguda – Amoxicilina 50mg/kg/dia por 7-

10 dias.  
c)  Otite média aguda – Amoxicilina 50mg/kg/dia por 7-10 

dias. 
d)  Mastoidite aguda – Mastoidectomia. 
e)  Rolha de cerume – Lavagem de ouvido. 
 
27.  O médico da equipe da Estratégia Saúde da Família 

deve comprometer com a pessoa, em seu contexto 
biopsicossocial, procurando compreender a doença 
em seu contexto pessoal, familiar e social. Pensando 
nisso, analise as assertivas e assinale a alternativa 
que corresponde às atribuições do médico 
generalista. 

I.  Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua 
responsabilidade. 

II.  Valorizar a relação médico-paciente e médico-
família como parte de um processo terapêutico e de 
confiança. 

III.  Oportunizar os contatos apenas com indivíduos 
doentes, pois são os que mais necessitam de 
cuidados. 

IV.  Executar ações de assistência nas áreas de atenção à 
criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, 
ao adulto e ao idoso, bem como encaminhar 
procedimentos de pequenas cirurgias ambulatoriais. 

V.  Promover a qualidade de vida e contribuir para que 
o meio ambiente seja mais saudável. 

a)  Apenas I, II e V estão corretas. 
b)  Apenas I, II, IV e V estão corretas. 
c)  Apenas I, II e III estão corretas. 
d)  Apenas I, II, III e IV estão corretas. 
e)  Todas estão corretas. 
 
28.  Sobre o sistema de notificação de doenças, informe 

se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 
afirma. Em seguida, assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

(   ) A notificação compulsória é obrigatória para os 
médicos, outros profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos serviços públicos e privados de 
saúde, que prestam assistência ao paciente. 

(   )  A notificação compulsória será realizada apenas na 
confirmação de doença ou agravo. 

(   ) A notificação compulsória imediata deve ser 
realizada pelo profissional de saúde ou responsável 
pelo serviço assistencial que prestar o primeiro 
atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) 
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horas desse atendimento, pelo meio mais rápido 
disponível. 

(   ) Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação 
são considerados agravos de notificação 
compulsória imediata. 

(   ) Esquistossomose, hanseníase, hepatites virais, 
leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose 
visceral são consideradas doenças de notificação 
compulsória imediata. 

a)  F – F – V – V – F. 
b)  V – V – V – F – F. 
c)  V – V – F – F – V. 
d)  V – F – V – V – F. 
e)  F – F – V – V – V.  
 
29.  De acordo com a Lei no 8.080 de 1990, assinale a 

alternativa que apresenta um princípio seguido pelo 
Sistema Único de Saúde. 

a)  Organização dos serviços públicos, mantendo a 
duplicidade de meios para fins idênticos. 

b)  Capacidade de resolução dos serviços em todos os 
níveis de assistência. 

c)  Centralização político-administrativa, com direção 
única em cada esfera de governo. 

d)  Integração em nível executivo apenas das ações de 
saúde. 

e)  Igualdade de assistência à saúde, com privilégios para 
os mais ricos. 

 
30.  As quedas são frequentes nos paciente idosos, 

porém pouco investigadas pelo médico durante a 
consulta e não consideradas importantes pelos 
cuidadores/familiares, que atribuem as quedas ao 
processo do envelhecimento. Por este motivo é 
importante investigar história de quedas e possíveis 
causas evitáveis. São fatores de risco para quedas, 
exceto: 

a)  história pregressa de queda. 
b)  uso de psicotrópicos. 
c)  idade menor que 80 anos. 
d)  déficit cognitivo. 
e)  hipotensão ortostática. 
 
31.  Assinale a alternativa que não apresenta uma 

atribuição do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
na Estratégia de Saúde da Família. 

a)  Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento 
mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade. 

b)  Desenvolver ações básicas de saúde, com ênfase na 
promoção e prevenção de doenças. 

c)  Identificar famílias e indivíduos expostos a situações 
de risco. 

d) Orientar as famílias para a utilização adequada dos 
serviços de saúde. 

e)  Empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer 
venham às consultas ou não. 

 
32.  A disfunção erétil é caracterizada pela incapacidade 

de obter e manter ereção para permitir uma 
atividade sexual satisfatória e sua prevalência 
aumenta com a idade, estando associada a doenças 
cardiovasculares. O tratamento farmacológico de 
primeira escolha são os inibidores da 
fosfodiesterase-5, sendo que a contra-indicação 
absoluta para seu uso é 

a)  o uso concomitante de nitratos. 
b)  o uso concomitante de betabloqueadores. 
c)  o uso concomitante de analgésicos. 

d)  o uso concomitante de sildenafila. 
e)  o uso concomitante de alfabloqueadores. 
 
33.  Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de 

eliminação da circulação do vírus do sarampo, 
porém, atualmente, o país está enfrentando surtos 
da doença relacionados à importação. Uma das 
formas de prevenção do sarampo é a vacinação, que 
é oferecida gratuitamente pelo Ministério da Saúde. 
De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação 
de 2018, a vacina deve ser administrada, em 2 doses, 
em crianças de 

a)  9 e 12 meses. 
b)  4 e 6 meses. 
c)  12 e 15 meses. 
d)  4 e 9 anos. 
e)  3 e 5 meses. 
 
34.  O objetivo da Lei Orgânica no 8.142 de 1990 é 
a)  dispor sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde. 
b)  dispor sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 
c)  dispor sobre a extinção do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). 
d)  dispor sobre as condições de repasse de recursos do 

Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde 
estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

e)  dispor sobre ações de vigilância epidemiológica e 
sanitária, bem como saúde do trabalhador. 

 
35.  Paciente de 58 anos, sexo masculino, comparece à 

consulta em Unidade Básica de Saúde para verificar 
resultado de exames de rotina. Desconhece 
patologias prévias e está assintomático no momento. 
Dentre os exames realizados, apresentou glicemia de 
jejum de 130mg/dL e hemoglobina glicada de 7%. 
Sobre a conduta a ser realizada nesse caso, analise 
as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I.  O paciente tem diabetes mellitus confirmado e deve 
ser iniciada Metformina imediatamente. 

II.  O paciente ainda não pode ser diagnosticado como 
diabetes mellitus, pois os exames devem ser 
repetidos para confirmação. 

III.  O paciente tem pré-diabetes e deve ser orientado à 
mudança de hábitos de vida. 

IV.  Se o paciente apresentasse poliúria, polidipsia, 
polifagia ou emagrecimento não seriam necessários 
exames para confirmação do diagnóstico de 
diabetes mellitus, bastaria apenas uma glicemia ao 
acaso ≥ 200mg/dL. 

a)  Apenas III está correta. 
b)  Apenas II está correta. 
c)  Apenas I e IV estão corretas. 
d)  Apenas II e IV estão corretas. 
e)  Apenas I está correta. 
 
36.  São sinais de alerta na gestação, exceto: 
a)  sangramento vaginal. 
b)  náuseas e vômitos. 
c)  febre. 
d)  escotomas visuais. 
e)  diminuição da mobilidade fetal. 
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37.  De acordo com a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde, de 1996, o processo de 
articulação entre os gestores ocorre, 
preferencialmente, em dois colegiados de 
negociação: a Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 
Sobre a composição dessas comissões, assinale a 
alternativa correta. 

a)  A CIB é composta, paritariamente, pelo Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 
(CONASS) e Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (CONASEMS). 

b)  A CIT, composta igualmente de forma paritária, é 
integrada por representação da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) e do Conselho Estadual de Secretários 
Municipais de Saúde (COSEMS). 

c)  A CIB é composta pela Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) e Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 
Saúde (CONASS). 

d)  A CIT é composta, paritariamente, por representação 
do Ministério da Saúde (MS), Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e 
Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde 
(COSEMS). 

e)  A CIB é composta, igualmente de forma paritária, pela 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho 
Estadual de Secretários Municipais de Saúde 
(COSEMS). 

 
38.  De acordo com o Banco de Cérebros da Sociedade 

de Parkinson do Reino Unido, são critérios 
necessários para o diagnóstico de Doença de 
Parkinson: 

a)  bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso e 
instabilidade postural. 

b)  demência precoce, rigidez muscular, tremor de repouso 
e sinais cerebelares. 

c) bradicinesia, história de trauma craniano grave, doença 
progressiva e tremor de repouso. 

d)  sinais autonômicos precoces, instabilidade postural, 
bradicinesia e doença progressiva. 

e)  boa resposta a levodopa, bradicinesia, rigidez muscular 
e demência precoce. 

 
39.  A Portaria no 399, de 22 de fevereiro de 2006, 

divulga o Pacto pela Saúde, com o objetivo de 
superar as necessidades de saúde da população, com 
base nos princípios constitucionais do Sistema 
Único de Saúde (SUS). De acordo com essa 
Portaria, assinale a alternativa incorreta. 

a)  A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e a 
Política Nacional de Promoção da Saúde fazem parte 
dos objetivos do Pacto pela Vida. 

b)  Consolidar e qualificar a Estratégia da Saúde da 
Família como modelo de atenção básica é um dos 
objetivos do Pacto pela Vida. 

c)  A redução da mortalidade materna, infantil neonatal e 
infantil fazem parte dos objetivos do Pacto pela Vida, 
especialmente por doenças respiratórias, como 
Influenza, dengue e malária. 

d)  Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do 
SUS é uma das prioridades do Pacto em Defesa do 
SUS. 

e)  O Pacto em Defesa do SUS tem como prioridade 
mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS 
como sistema público universal garantidor desses 
direitos. 

 

40.  Um paciente de 60 anos procura atendimento em 
Unidade Básica de Saúde com queixa de tosse seca 
há 1 semana, sem outras queixas associadas. É 
diabético e hipertenso, fazendo uso de Metformina e 
Captopril de forma contínua. Exame físico sem 
alterações. Sobre esse caso, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I.  A tosse pode ser causada pelo Captopril, que é um 
bloqueador do receptor de angiotensina II e tem 
como principal efeito adverso a tosse seca. 

II.  A tosse pode ser causada pelo Captopril, que é um 
inibidor da enzima conversora de angiotensina e 
tem como principal efeito adverso a tosse seca. 

III.  A conduta mais adequada para esse caso é a troca 
do Captopril pela Metildopa. 

IV.  A conduta mais adequada para esse caso é a troca 
do Captopril pela Losartana. 

a)  Apenas I e III estão corretas.  
b)  Apenas II e IV estão corretas. 
c)  Apenas I e IV estão corretas. 
d)  Apenas II e III estão corretas. 
e)  Apenas IV está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


