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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 

DETERMINADO Nº 22/2020-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) De acordo com as regras da gramática normativa, podemos substituir a partícula "que" em diversos 
casos nos textos, seja para evitar repetições desnecessárias (o temido "queísmo"), seja para sanar 
possíveis ambiguidades. Alterações foram feitas em algumas frases do texto e encontram-se entre 
parênteses. Assinale aquela que não está de acordo com a norma culta: 
 
a) ... governados pela ética de condescendência tão nossa conhecida, que (a qual) diz: nós somos 
diferentes e temos biografia... 
b) Da operação consistente de um sistema que (o qual) tem no centro o indivíduo-cidadão livre...  
c) Todas as sociedades que (pelas quais) passaram por uma aguda transformação no sentido de maior 
igualdade... 
d) ...teste mais claro do limite e da igualdade: o sistema eleitoral que (o qual) os elegeu. 
 
2)  Considerando-se a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, analisar os itens abaixo: 
I. “Entendimento” é uma palavra polissílaba. 
II. “Rua” é uma palavra monossílaba. 
III. “Mudanças” é uma palavra trissílaba. 
Está (ão) CORRETO(S): 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
 
3)  Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): 
As selfiessão comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas 
basicamente funcionam como __________. O que as pessoas não sabem é que essas publicações 
revelam muito sobre a __________ de quem posta e têm um impacto direto na de quem vê.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no 
texto.  
 
a) auto retrato – auto estima.  
b) autorretrato – autoestima.  
c) auto-retrato – autoestima.  
d) auto-retrato – auto-estima.  
 
4) As regras da Nova Ortografia - que passaram a fazer parte do nosso vocabulário oficialmente em 
2016 - trouxeram algumas modificações, tais como a escrita da palavra "supercidadão". Seguindo as 
orientações de uso/desuso do hífen, assinale a alternativa que contém uma grafia "antiga"  não aceita 
pela nova regra: 
a) Super-radical 
b) Hiperautoritário 
c) Super-moderno 
d) Hiper-racional 
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05) Assinale a palavra que se acentua pelo mesmo motivo de OFÍCIO: 
a) Xará. 
b) Cerimônia. 
c) Juízo. 
d) Nó. 
 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
6)  Quando da identificação em uma unidade básica de saúde de um caso de tuberculose pulmonar 
bacilífero, sem complicações clínicas maiores, o médico de família deve: 
a) transferir o paciente para ser acompanhado pelo enfermeiro da unidade. 
b) encaminhar o paciente para um serviço de controle de tuberculose da unidade mais próxima. 
c) convocar, por carta ou telefonema à unidade, todos os membros da família para revisão junto à 
unidade. 
d) solicitar aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que compareçam ao domicílio do paciente, 
desenvolvam ações educativas e agendem consultas dos expostos à unidade. 
 
 
7) Através desse princípio todos os indivíduos passaram a ter direito de acesso à saúde sem qualquer 
tipo de discriminação ou pré-requisito, pois a saúde passava a estar então vinculada à ideia de cidadania. 
Sobre qual princípio o texto se refere? 
a) Equidade. 
b) Integralidade. 
c) Universalidade. 
d) Igualdade. 
 
8)  A Lei Federal no 8.080/1990 que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 
estabelece, em seu art. 7o, o princípio de “integralidade” dos cuidados de saúde. Esse princípio obriga 
a que: 
a) os pacientes portadores de doenças agudas sejam tratados em locais distintos daqueles dos 
portadores de doenças crônicas. 
b) os serviços coletivos sejam prestados pelos municípios, e os curativos, pelas outras esferas de 
governo, de maneira integrada. 
c) o conjunto das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema, deve compor um conjunto articulado e integrado. 
d) as equipes de saúde devem ser sempre multiprofissionais, capazes de dar conta da unidade 
biopsicossocial dos pacientes. 
 
9)  O conjunto de ações de saúde presentes na Atenção Básica são:  
a)  Prevenção de agravos e cuidados garantindo integralidade. 
b)  Promoção e proteção da saúde. 
c)  Diagnóstico, tratamento e reabilitação. 
d)  Todas as alternativas acima estão presentes no conjunto de ações de saúde na Atenção Básica. 
 
10)  Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de todas as 
ações listadas abaixo, exceto: 
a)  vigilância sanitária; 
b)  fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores de saúde; 
c)  vigilância epidemiológica; 
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d)  saúde do trabalhador; 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) Entre as opções disponíveis para o tratamento da tuberculose resistente, em geral NÃO se inclui:  
a) a linezolida  
b) o meropeném  
c) a vancomicina  
d) a amoxicilina com clavulanato 
 
12) Mulher de 48 anos de idade, sem demais queixas, refere lesão genital, então diagnosticada como 
condiloma plano, associado a sífilis. É pessoa sem imunocomprometimento. Mais provavelmente, trata-
se de um caso de sífilis:  
a) latente  
b) terciária  
c) primária  
d) secundária 
 
13) Paciente com endocardite bacteriana tem hemoculturas dando crescimento ao Streptococcus bovis. 
Com esta identificação, deve ser recomendada especialmente uma investigação do sistema:  
a) digestório  
b) hepatobiliar  
c) imunológico  
d) genitourinário  
 
14) Pacientes esplenectomizados têm especial risco de infecções por:  
a) micobactérias  
b) germes atípicos  
c) germes anaeróbios  
d) germes capsulados 

 
15) Influenza que complica com insuficiência renal mais comumente é devido a:  
a) vasculite  
b) hipovolemia  
c) mioglobinúria  
d) nefrite por imunocomplexo 

 
16) helmíntico que mais provavelmente será menos eficaz é:  
a) o albendazol  
b) o mebendazol  
c) a ivermectina  
d) a nitazoxanida  

 
17) É menos esperado que uma gastroenterite infecciosa do tipo secretório (não inflamatória) esteja 
associada a:  
a) Vibrio cholerae 
b) Shigella dysenteriae  
c) Staphylococcus aureus  
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d) Escherichia coli enterotóxica 

 
18) Tecnologia de intervenção em saúde que aborda de modo integral e dinâmico o processo saúde-
doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma integrada com outros recursos 
terapêuticos. Originária da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), compreende um conjunto de 
procedimentos que permitem o estímulo preciso de locais anatômicos, definidos por meio da inserção 
de agulhas filiformes metálicas para promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como para 
prevenção de agravos e doenças.” As informações se referem a:  
a) Reiki.  
b) Fitoterapia.  
c) Acupuntura.  
d) Crenoterapia. 

 
19) Considerando a finalidade da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, a NOB-
SUS/96, analise as afirmativas a seguir. I. Promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, 
resultando na redefinição das responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, avançando 
na consolidação dos princípios do SUS. II. Viabilizar a imprescindível cooperação técnica e financeira 
dos poderes públicos estadual e federal. III. Buscar a responsabilidade pela gestão de um sistema que 
atenda, com integralidade, à demanda das pessoas pela assistência à saúde e às exigências sanitárias 
ambientais. Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)  
a) I, II e III.  
b) III, apenas.  
c) I e II, apenas.  
d) II e III, apenas. 

 
20) Os acidentes ocasionados por serpentes, escorpiões, aranhas e abelhas constituem um grave 
problema de saúde pública no Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu 26 - Os 
acidentes ofídicos na lista das doenças tropicais negligenciadas que acometem, na maioria das vezes, 
populações pobres que vivem em áreas rurais. No Brasil, as serpentes peçonhentas de interesse em 
saúde pública pertencem às famílias Viperidae e Elapidae. Sobre os tipos de divisão dos acidentes, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
( ) Acidentes botrópicos (acidentes com serpentes dos gêneros Bothrops e Bothrocophias – jararaca, 
jararacuçu, urutu, caiçaca, comboia).  
( ) Acidentes laquéticos (acidentes com serpentes do gênero Crotalus – cascavel).  
( ) Acidentes elapídicos(acidentes com serpentes dos gêneros Micrurus e Leptomicrurus – coral-
verdadeira).  
( ) Acidentes crotálicos(acidentes com serpentes do gênero Lachesis – surucucu-pico-de-jaca) A 
sequência está correta em  
 
a) V, V, F, V.  
b) F, F, V, V.  
c) V, F, V, F  
d) F, V, F, F 
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