
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova 
para entregar-lhe outro exemplar. 

2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das 
quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada 
na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. 
Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, 
notifique-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA OU 
AZUL, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às 
instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas duas horas de prova, e 
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 11 horas, desde que permaneça na sala até 
esse horário.

7. Quando apenas três candidatos permanecerem na sala para terminar a prova, estes deverão aguardar 
até que o último a entregue, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual aporão suas 
respectivas assinaturas. 

8. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 05.
Texto 1

1

2

Eram cinco  horas  da  manhã  e  o  cortiço  acordava,
abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e
janelas alinhadas.  Um acordar  alegre e  farto  de quem
dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como
que se sentiam ainda na indolência de neblina as derra-
deiras notas da última guitarra da noite antecedente, dis-
solvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um
suspiro de saudade perdido em terra alheia.

[...]
Entretanto, das portas surgiam cabeças congestiona-

das de sono; ouviam-se amplos bocejos, fortes como ma-
rulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte;
começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café
aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de ja-
nela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; rea-
tavam-se conversas interrompidas à noite; a pequenada
cá fora traquinava já, e lá de dentro das casas vinham
choros abafados de crianças que ainda não andam. No
confuso  rumor  que  se  formava,  destacavam-se  risos,
sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, gras-
nar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas.
De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar
cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à
semelhança  dos  donos,  cumprimentavam-se  ruidosa-
mente, espanejando-se à luz nova do dia.

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2004. p. 55. (Fragmento).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro  parágrafo  do texto,  a  cena narrada mostra
que os moradores do cortiço tiveram um sono pesado de-
pois de uma noite agitada. As ocorrências discursivas do
texto que permitem essa inferência são, respectivamente: 

(A) “Eram cinco horas da manhã” e “suspiro de saudade”.

(B) “uma assentada sete horas” e “Um acordar alegre e
farto”.

(C) “sentiam ainda na indolência” e “à luz loura e tenra
da aurora”.

(D) “horas de chumbo” e “notas da última guitarra da noi-
te antecedente”. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acordar dos moradores é descrito de forma oposta ao
acordar do cortiço. O trecho do texto que demonstra essa
oposição, centrada nos moradores, é:

(A) “a pequenada cá fora traquinava já”.

(B) “pigarreava-se grosso por toda a parte”.

(C) “das portas surgiam cabeças congestionadas de sono”.

(D) “trocavam-se de janela para janela as primeiras pala-
vras”.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os principais recursos de sequencialidade textual empre-
gados no fragmento são: 

(A) dialogal-injuntivo.

(B) narrativo-descritivo.

(C) discursivo-imperativo.

(D) dissertativo-argumentativo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos que fazem progredir o tema do texto são as

(A) retomadas de personagens.

(B) expressões catafóricas.

(C) enumerações de fatos e ideias.

(D) correlações aspectuais.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Expressões como “o cortiço acordava” e “começavam as
xícaras a tilintar” conferem vida própria a seres inanima-
dos. Trata-se de um recurso empregado no gênero literá-
rio, denominado de:

(A) prosopopeia.

(B) sinestesia.

(C) onomatopeia.

(D) alegoria.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 2 para responder às questões de 06 a 09.

Texto 2

1

2

3

4

Com três voltas, destranco a fechadura de quatro fa-
ces. Destravo o pino superior de correntinha e o inferior
de tramela metálica. Abro a porta e brado com os cães,
para não me sujarem. Sigo pelo corredor com a pasta
usual do trabalho, sem me atentar para o sol matutino.
Paro no primeiro portão procurando a chave do outro, se-
parada. Passo pelo segundo portão, este de ferro, cami-
nhando até a garagem. Desligo o alarme sonoro do carro,
depois destranco a porta. Abro o capô e reponho o cabo
da bobina. Entro no carro para retirar as travas, primeiro
a do câmbio depois a do volante. A chave da ignição por
si mesma anula a trava do volante que vem de fábrica.
Puxo o afogador e dou partida para esquentar o motor,
enquanto desço para abrir o portão da garagem. Trava
dupla na vertical, cadeado do meio e a corrente de meia
polegada... pronto! Entro no carro, engreno a ré, saio de-
vagar levantando os vidros e travando a porta. Deixo à
minha esposa a tarefa de retrancar tudo.

No  engarrafamento  provocado  pelo  semáforo,  vejo,
pelo retrovisor externo, alguns garotos de rua se aproxi-
marem. Checo as travas da porta, ok. Um deles olha para
mim, através do vidro. Mostra-me um bilhetinho. Balanço
a cabeça em sinal negativo. Segue. O tráfego não demo-
ra. Agora vem um homem, com alguma coisa na mão sob
um jornal. Não. São dois homens. O carro à minha frente
começa a se deslocar lentamente. Acelero o meu, fazen-
do escândalo. Sobe o RPM no painel. Saio tão lentamen-
te quanto o carro da frente. Logo para de novo. Maldito
trânsito. Não tem guardas. Meia hora depois avisto o pré-
dio do escritório.

Na entrada da garagem do prédio o segurança confe-
re  minha  credencial  de  estacionamento.  “Pode  seguir,”
me diz. Estaciono na minha vaga e fecho o carro, confi-
ando no seguro do “Park way”. Entro no elevador e me
dou com o décimo terceiro andar. Toco a campainha ele-
trônica e a secretária pergunta quem é. “Sou eu”, respon-
do. Um sibilo metálico destrava a porta de vidro e outro a
de madeira. Eu entro, falo um bom-dia mecânico, des-
tranco minha sala, sento-me e respiro. “Ufa! Cheguei.”

Deschaveio minhas gavetas. “Não acredito! Esqueci a
senha do meu programa em casa.”

CASTRO, Cláudio de. O pão de cada dia. Goiânia: Grupo Educart, 2012. p.
79-80.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tema central do Texto 2 é a

(A) distração do personagem principal.

(B) preocupação com a segurança.

(C) observação do cenário local.

(D) obsessão pelo trabalho.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A progressão do Texto 2 é garantida pelo emprego reitera-
do de 

(A) verbos na primeira pessoa do singular.

(B) operadores argumentativos.

(C) marcadores discursivos.

(D) elementos dêiticos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao longo do texto, a palavra “trava” adquire duplo sentido.
Esses sentidos estão relacionados aos travamentos que
indicam, ao mesmo tempo,

(A) trancas de móveis e fechaduras de portas.

(B) equipamentos de trabalhos e transeuntes nas ruas. 

(C) utensílios domésticos e aparelhamento de portarias. 

(D) segurança e dificuldade de deslocamento no trânsito.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “deschaveio”, no último parágrafo do texto, é um
uso incomum para significar “abrir gaveta”, embora apre-
sente um processo produtivo de formação de palavras da
língua portuguesa. Nesse caso, trata-se de

(A) neologismo.

(B) derivação imprópria.

(C) aglutinação.

(D) composição por justaposição.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Releia o Texto 2 e leia o Texto 3 a seguir para responder
à questão.

Texto 3 
Engarrafamento

Disponível em:
<http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/tag/engarrafa-
mento/page/2/>. Acesso em: 14 maio 2016.

O tema secundário do Texto 2 é a condição do trânsito
nas grandes cidades. Nesse sentido, o recurso linguístico
e a função considerados na composição do Texto 3 são,
respectivamente:

(A) eufemismo e paráfrase.

(B) aliteração e sinonímia.

(C) sinédoque e paródia.

(D) metáfora e síntese.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Programa Nacional de Imunização organiza toda a políti-
ca nacional de vacinação para a população brasileira. Esse
programa tem como missão o controle, a erradicação e a
eliminação de doenças imunopreveníveis. A gestão de suas
ações é compartilhada pela União, estados, Distrito Federal
e municípios, sendo responsabilidade da esfera federal 

(A) fornecer seringas e agulhas para aplicação das vaci-
nas.

(B) prover imunobiológicos definidos pelo Programa Na-
cional de Imunizações.

(C) descartar frascos, seringas e agulhas utilizados nas
vacinações. 

(D) coletar e processar dados de vacinação provenientes
das unidades notificantes.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei  n.  8.142, de 28 de dezembro de
1990, o Conselho de Saúde, de caráter permanente e deli-
berativo, é composto de representantes do governo, pres-
tadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, na
seguinte proporção:

(A) 25% – representantes do governo, 25% – prestado-
res de serviço, 25% – profissionais de saúde e 25% –
usuários.

(B) 15% – representantes do governo, 35% –  prestado-
res  de  serviço  e  50%  –  profissionais  de  saúde  e
usuários.

(C) 80% – representantes do governo e prestadores de
serviço e 20% – profissionais de saúde e usuários.

(D) 50% – representantes do governo, prestadores de ser-
viço e profissionais de saúde e 50% – usuários.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações
e serviços públicos de saúde se conformam em uma rede
regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem um sistema
único, regido pelas seguintes diretrizes: 

(A) descentralização, atendimento integral e participação
da comunidade.

(B) universalização, equidade e controle social.

(C) municipalização, autonomia e igualdade.

(D) coordenação, racionalidade e intersetorialidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Na semana passada, a menina F., de nove anos, teve que
sair mais cedo da escola porque ficou doente, apresentan-
do vômitos, dor abdominal e dor de cabeça, logo depois
de comer o lanche servido pela escola durante o recreio.
Quando F. melhorou e voltou às aulas, ficou sabendo que
muitos de seus coleguinhas também ficaram doentes com
os mesmos sintomas.

Esse evento, ocorrido na escola de F., é considerado

(A) uma pandemia.

(B) um surto epidêmico.

(C) uma epidemia lenta.

(D) uma endemia.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Portaria  n.  104,  de 25 de janeiro  de
2011, a Lista de Notificação Compulsória contempla doen-
ças, agravos e eventos de importância para a saúde públi-
ca de abrangência nacional em toda a rede de saúde pú-
blica e privada. Fazem parte dessa lista:

(A) febre amarela, anemia falciforme e acidente por ani-
mais peçonhentos.

(B) malária, hipertensão arterial e atendimento antirrábico.

(C) dengue, rubéola e intoxicação exógena.

(D) sarampo, diabetes e eventos adversos pós-vacinação.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os conceitos de transversalidade, indissociabilidade entre
gestão  e  atenção,  protagonismo,  corresponsabilidade  e
autonomia dos sujeitos e coletivos são princípios 

(A) do Pacto pela Vida.

(B) da Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) do Pacto em Defesa do SUS. 

(D) da Política Nacional de Humanização.

conhecimentos_gerais_saúde_pública_superior
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sífilis  é  uma  doença  infectocontagiosa  sistêmica,  de
evolução  crônica,  causada  pelo  Treponema  pallidum.
Essa doença é transmitida de mãe para filho, resultando
na sífilis congênita. Como medida de prevenção e controle
da sífilis durante a gravidez, deve-se:

(A) tratar as parcerias sexuais de casos de sífilis primá-
ria, secundária ou latente precoce, mesmo que apre-
sentem testes sorológicos não reagentes.

(B) realizar  uma testagem para  sífilis  no  1º  trimestre
da gravidez ou na 1ª consulta, e outra, no início do
2º trimestre.

(C) tratar a gestante com penicilina de acordo com a fase
clínica da doença e finalizar o tratamento em até 60
dias antes do parto.

(D) vacinar a gestante contra hepatite C, de acordo com
o calendário de vacinação do PNI do Ministério da
Saúde.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

A senhora R.,  mulher de 70 anos, estava sozinha em
casa quando sentiu-se mal com uma intensa dor de ca-
beça de início súbito. Resolveu ir até o posto de saúde
da família. Ao chegar lá, só conseguiu falar que estava
com uma dor muito forte na cabeça e desmaiou logo em
seguida. A equipe da Estratégia Saúde da Família a so-
correu prontamente e verificou que seus sinais vitais es-
tavam normais, porém a senhora R. continuava inconsci-
ente. O SAMU foi chamado e rapidamente a levou até a
UPA, onde foi monitorizada e submetida a exames clíni-
cos e laboratoriais. Logo depois, a senhora R. foi trans-
ferida, novamente pelo SAMU, para a UTI de um hospi-
tal de referência.

De acordo com a Portaria n. 1.600, de 7 de julho de 2011,
os pontos de atenção à saúde em que a senhora R. foi
atendida são componentes da

(A) rede de atenção às doenças crônicas.

(B) política de atenção à saúde da mulher.

(C) rede de atenção às urgências.

(D) política de atenção à pessoa idosa.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Rede de Atenção Psicossocial oferece atendimento para
pessoas com problemas mentais e decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas. A Atenção Básica incorpora
esta rede por meio de serviços e equipamentos como:

(A) unidade de acolhimento e iniciativas de geração de
trabalho e renda.

(B) consultório na rua e núcleo de apoio à saúde da família.

(C) serviço de atenção em regime residencial e progra-
ma de volta para casa.

(D) serviços residenciais terapêuticos e centro de aten-
ção psicossocial. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças causadas por agentes infecciosos e parasitá-
rios e consideradas endêmicas em populações de baixa
renda são chamadas de doenças:

(A) degenerativas.

(B) emergentes.

(C) reemergentes.

(D) negligenciadas.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo histórico e social da organização da saúde
no Brasil, os temas saúde como direito, reformulação do
sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde
foram premissas da

(A) 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975.

(B) 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986.

(C) 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992.

(D) 13ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2007.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modelo médico-assistencial privatista tem como objetos
de seu trabalho:

(A) doença e doentes.

(B) condições de vida e trabalho.

(C) modos de transmissão e fatores de risco.

(D) determinantes e necessidades de saúde.
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Prevenção em saúde pública corresponde à implementação
de ações antecipadas a fim de interromper ou anular a evolu-
ção de uma doença. A prevenção primária consiste em 

(A) diagnóstico precoce e reabilitação.

(B) tratamento imediato e recuperação.

(C) promoção da saúde e proteção específica.

(D) limitação de incapacidade e fisioterapia.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com a  Lei  n.  8.080,  de  19  de  setembro  de
1990, um dos princípios organizativos do Sistema Único
de Saúde é a 

(A) integralidade.

(B) equidade.

(C) coletividade.

(D) resolubilidade.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prática de atividade física, a alimentação saudável e o
combate ao tabagismo são medidas de prevenção e con-
trole de doenças

(A) crônicas.

(B) exantemáticas.

(C) transmissíveis.

(D) cromossômicas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O achado de dois eventos médicos epidemiologicamente
relacionados entre si e limitados a uma área claramente
definida  como  escola,  casa  de  repouso  ou  quarteirão,
pode ser chamado de:

(A) epidemia.

(B) endemia.

(C) pandemia.

(D) surto.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto aos esquemas de imunização disponíveis, deve-
se levar em conta que:

(A) as vacinas contra a hepatite B e contra o H1N1 são
oferecidas na rede pública a todos os adultos. 

(B) o Programa Nacional de Imunizações possui esque-
ma único para todos os indivíduos.

(C) a febre amarela urbana e a poliomielite estão erradi-
cadas no Brasil.

(D) o PNI elimina de seu calendário as doenças ditas er-
radicadas.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Jovem do sexo feminino, de 16 anos, tem sido acompa-
nhada  em ambulatório  com diagnóstico  de  obesidade,
dislipidemia e gastrite. Sedentária, com baixa aderência
às mudanças de estilo de vida solicitadas. Possui em an-
tecedentes familiares: mãe, diabetes e hipertensão; pai,
obesidade, dislipidemia e hipertensão. Exame físico: bom
estado  geral,  corada,  hidratada;  IMC  >  percentil  97
(OMS, 2005), PA = 130x85 mmHg (> percentil 95). Pele:
lesões hipercrômicas,  intensificada em dobras da pele,
de aspecto grosseiro e aveludado na região do pescoço e
das axilas. 

Este quadro clínico está associado à seguine alteração:

(A) hipertireoidismo.

(B) hiperaldosteronismo primário.

(C) resistencia insulinica.

(D) hiperadrenocorticismo.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 63 anos, do sexo masculino, procura unida-
de básica para análise de exames solicitados previamen-
te. No dia do retorno, está sem queixas, porém faz relato
de sedentarismo e inadequação dietética. Ao exame físi-
co, apresenta: PA = 142x84 mmHg, FC = 82 batimentos
por minuto, peso = 104, altura = 1,74 m, circunferência
abdominal = 104. Exames laboratoriais: glicose em jejum
= 105 mg/dl; glicose apos sobrecarga 75 gramas de gli-
cose/2  horas  =  210 mg/dl;  HbA1c  =  6,6%;  ureia  =  58
mg/dl;  creatinina = 1,4 mg/dl;  TGO = 38UI/l,  TGP = 42
UI/l; fosfatase alcalina = 110 UI/l, HDL = 133 = UI/l; bilirru-
bina total = 1,94 mg/dl, LDL-C = 116 mg/dl, HDL-C = 28
mg/dl, triglicérides = 220 mg/dl.  

Nesse caso, qual deve ser a conduta?

(A) Redução do risco global obtido pelo escore de  Fra-
mingham pela mudança de estilo de vida com ativi-
dade física e reeducação alimentar e reavaliação em
três meses.

(B) Redução do risco global com uso de fibratos.

(C) Prevenção de eventos cardiovasculares pela dieta e
exercícios com uso exclusivo de normoglicemiantes
orais.

(D) Prevenção de eventos cerebrovasculares  com uso
de terapia hipolipemiantes com alvo de LDL menor
que 70 mg/dl.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 62 anos, com histórico de
doença coronariana crônica. É tabagista (55 anos/maço) e
durante internação para tratamento de pneumonia cessou
o tabagismo, retornando ao hábito após a alta, com dis-
creta redução do nível tabágico. Avaliação de Fagerstron
com pontuação de oito (dependencia elevada à nicotina).
Informa relato inespecífico de desmaio e crise convulsiva.

Qual é a melhor conduta para o caso descrito?

(A) Acompanhamento psicologico de suporte, inicialmen-
te sem reposição de nicotina.

(B) Acompanhamento psicológico de suporte, associado
à reposição de nicotina e vareniclina.

(C) Acompanhamento psicológico de suporte, associado
à reposição de nicotina e bupropiona.

(D) Acompanhamento psicológico de suporte, associado
à reposição de nicotina, vareniclina e bupropiona.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 44 anos, é conduzido por
equipe não médica após mal-estar súbito em comércio vi-
zinho ao posto de saúde. O acompanhante descreve que,
no trajeto, o paciente havia se queixado de náuseas e ce-
faleia intensa. Houve perda de consciência precedida por
vômitos. Antecedentes pessoais: tabagista 15 maços/ano
e hipertensão arterial sistêmica, sem uso regular de me-
dicamentos.  Exame físico:  PA = 194x128 mmHg, FC =
124 BPM, T = 37 ºC, FR = 22 IRPM; exame neurologico:
inconsciente, não respondendo a estímulos verbais, pupi-
las isofotorreagentes; nuca rígida e hemiplégico à direita.
Não foram observados reflexos osteotendineos.

Qual é o diagnótico para esse paciente?

(A) Acidente vascular hemorrágico por ruptura de micro-
aneurisma.

(B) Acidente vascular isquêmico hemisférico.

(C) Acidente vascular isquêmico por transformação  he-
morrágica.

(D) Trombose de seio sagital superior.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Idoso procura unidade básica de saúde no final da tarde
com relato de dor torácica e epigástrica, náuseas e vômi-
tos, iniciados às 6h30 da manhã do mesmo dia. No pronto-
socorro, foi avaliado com prescrição de omeprazol e bro-
moprida. Com piora da dor, foi trazido pelo filho a essa uni-
dade. Informa que houve, além de piora da dor, dois episó-
dios de pré-síncope. Antecedente pessoal: hipertenso, dia-
bético, tabagista com angioplastia prévia. Em uso de insuli-
na  NPH,  enalapril  e  acido  acetilsalicilico  e  sinvastatina.
Exame físico: mau estado geral, corado, perfusão periféri-
ca  lentificada,  sudoreico,  PA =  88x54  mmHg,  FC =  56
BPM, FR = 24 irpm, jugular túrgida. Coração: bulhas ritmi-
cas normofoneticas sem sopros; pulmoes: murmúrio vesi-
cular presente e simetrico sem ruidos adventicios. ECG:
supradesnivelamento de derivaçoes DII,  DIII,  AVF, V3r e
V4r e zona inativa de V1 a V4.

Nas medidas imediatas, deve ser adotado o seguinte pro-
cedimento:

(A) transferência para unidade com suporte em cirurgia
geral, em função de provável úlcera gástrica compli-
cada, com infusão de cristaloide endovenoso.

(B) transferência para unidade com suporte em hemodi-
nâmica,  em função  de  doença  coronariana  aguda,
com infusão de cristaloide endovenoso.

(C) transferência para unidade com suporte em unidade
de terapia intensiva, em função de choque de origem
séptica, com infusão de cristaloide endovenoso.

(D) transferência para unidade com suporte em endosco-
pia digestiva alta, em função de choque de origem
hemorrágica, com infusão de cristaloide endovenoso.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Lactente do sexo feminino, de quatro meses, sob cuida-
dos da avó paterna. Segue em uso de leite de vaca inte-
gral, diluído em função da dificuldade de aquisição de fór-
mulas lácteas. A avó informa que a mãe da lactente é
moradora  de  rua,  com cerca  de  40  anos,  alcoolista  e
usuária de drogas ilícitas, não tendo realizado nenhuma
consulta de pré-natal, com parto natural na rua, sem as-
sistência médica. O lactente apresentou baixo peso ao
nascer e baixo ganho ponderal desde então, apresentan-
do, nesse período, internação por desidratação e anemia.
Exame físico: peso, comprimento e perímetro cefálico no
percentil 3 da curva de referencia, fendas palpebrais cur-
tas, prega epicantica, labio superior fino, sopro sistolico
em foco aórtico 2+/6+.

Com base nos  dados apresentados,  o  mais provável  é
que a lactente seja portadora de:

(A) síndrome de Down.

(B) síndrome de marasmo ou desnutrição seca.

(C) síndrome alcoólica fetal.

(D) síndrome de Turner.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Criança de seis anos com historia de febre baixa ha duas
semanas, hiporexia e adinamia. No início do quadro, pas-
sou por avaliação médica com prescrição de amoxicilina.
Mãe tem percebido manutenção do quadro mesmo com o
término da antibioticoterapia. Ao exame físico: linfonodos
palpáveis em cadeias cervical anterior, cervical posterior,
axilares e inguinais, de 0,5 a 1,0 cm de diâmetro, sem flo-
gose, não coalescentes e não aderidos. Abdome: baço
palpável a 3 cm do rebordo costal esquerdo. 

A principal hipótese e o exame mais apropriado são:

(A) mononucleose e solicitação de sorologia para virus
Epstein BAAR.

(B) pneumonia atípica e radiografia de tórax.

(C) linfoma de Hodgkin e mielograma.

(D) febre reumática e dosagem de ASLO.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Criança do sexo masculino, de 10 anos, com quadro gri-
pal arrastado e, após atenuação, fez queixa de febre alta,
queda do estado geral e presença de estertores crepitan-
tes em base pulmonar esquerda. Radiografia apresentou
pneumonia lobar. Iniciada terapia com amoxicilina+clavu-
lanato por sete dias, com melhora progressiva do quadro.
Após 20 dias da conclusão do esquema antibioticoterápi-
co, reiniciou tosse, sendo avaliada em unidade básica de
saúde e, a pedido da mãe, realizada nova radiografia de
torax, que evidencia opacidade homogenea à esquerda. 

A medida a ser tomada é:

(A) internar para iniciar antibiótico endovenoso.

(B) solicitar amostra de escarro para BAAR. 

(C) reiniciar antibiótico oral de mesmo espectro.

(D) realizar acompanhamento ambulatorial.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Recem-nascida de 20 dias  de vida  e  levada à  primeira
consulta em unidade basica de saúde com relato de avali-
ação médica em Carteira Nacional de Vacinação de sinal
de Ortolani/Teste de Barlow positivo no quadril direito. No
exame físico  dessa recém-nascida,  nota-se instabilidade
mantida em quadril à direita.

A forma de avaliar a displasia congênita de quadril é reali-
zar:

(A) ressonancia magnetica de quadril.

(B) radiografia de quadril.

(C) avaliação a cada dez dias, até três meses.

(D) ultrassonografia de quadril.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Idoso de 72 anos, portador de HAS e diabetes,  evoluindo
com queixa  de taquicardia  e  mal-estar.  Realizado ECG
que apresenta o seguinte traçado: 

O paciente informa ainda dois episódios prévios de taqui-
cardia e dois eventos de hemiparesia revertida após dez
minutos.

Nesse quadro clínico,

(A) o uso de AAS e betabloqueadores constitui a primei-
ra escolha.

(B) o uso de AAS e clopidogrel não é superior à varfarina
na prevenção de outros eventos isquêmicos.

(C) a associação de digoxina, amiodarona ou propafeno-
na  e  recomendada,  dada  à  insuficiencia  cardiaca
acompanhada de fibrilação atrial.

(D) o uso de varfarina está contraindicado pela presença
de disfunção ventricular esquerda.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher, auxiliar de serviços gerais em hospital terciário,
de 30 anos, previamente higida, não tabagista, procura
unidade de pronto atendimento com queixa de tosse ha
um mes,  com expectoração  em moderada  quantidade,
com presença  de  hemoptoicos  ha  cerca  de  dez  dias.
Queixa  de quadro doloroso torácico à direita,  acompa-
nhada de dor em aperto no lado esquerdo do torax desde
o inicio do quadro. Nega outras queixas. Exame fisico:
bom estado geral, T = 37,9 ºC, FC = 86 BPM, FR = 20
irpm, PA = 120 x80 mmHg. Pulmoes: roncos difusos e es-
tertores subcrepitantes e crepitantes em campos medio e
superior direito.  Radiografia com condensação em lobo
superior direito.

Com esse quadro clínico-radiológico, a conduta a ser to-
mada é:

(A) afastamento do trabalho no período de dez dias para
antibioticoterapia com cobertura de germes atípicos.

(B) afastamento do trabalho no período de três dias para
antibioticoterapia.

(C) afastamento  do  trabalho  até  a  realização  de  três
amostras de BAAR.

(D) afastamento do trabalho no período de sete dias para
antibioticoterapia, e de mais sete dias para convales-
cência.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 26 anos é encaminhado à Unidade Básica
de Saúde após exame admissional com alteração (ALT =
84/L).  Complementada investigação laboratorial  com os
seguintes resultados:

Sorologia hepatite C: não reagente; 

Sorologia hepatite A: IgG reagente, IgM: não reagente. 

HBsAg: reagente. 

Anti-HBs: não reagente. 

Anti-HBc: reagente. 

Anti-HBC IgM: não reagente.

HBeAg: reagente. 

Anti- HBe: não reagente. 

Trata-se de um caso de:

(A) hepatite B, fase crônica ativa.

(B) hepatite B, resolvida.

(C) hepatite B, aguda ativa.

(D) hepatite B, aguda.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 70 anos, portador de hipertensão arterial sistê-
mica, com controle adequado dos níveis pressóricos, em
uso de enalapril 20 mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25
mg, uma vez ao dia, e metoprolol 50 mg, 2 vezes ao dia.
Nos últimos sete dias, tem se sentido mais astênico e in-
disposto. Relata três episódios de pré-sincope. Em avalia-
ção médica em unidade básica, foram observadas discreta
elevação de níveis  pressóricos  e  bradicardia.  Realizado
eletrocardiograma que mostra o seguinte traçado:

A conduta e solicitar transferencia para: 

(A) unidade com suporte em cardiologia, a fim de implan-
tar marca-passo em caráter eletivo.

(B) unidade com suporte em arritmologia, a fim de im-
plantar marca-passo em caráter urgente.

(C) unidade com suporte em eletrofisiologia, para investi-
gação de pré-síncope.

(D) unidade com suporte em hemodinâmica, para investi-
gação de doença coronariana na definição de etiolo-
gia de pré-síncope.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Presença de opacidades reticulo-intersticiais em campos
superiores e ápices em radiografia de trabalhador de fun-
dição em contato com peças fundidas revestidas de areia.
Sem queixas. Nega tabagismo. Exame físico: normal. Es-
pirometria: normal. Com base no radiograma de tórax e na
atividade laborativa, pode-se levantar o diagnóstico de:

(A) asbestose.

(B) bissinose.

(C) siderose.

(D) silicose.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 26 anos procura unidade básica para avalia-
ção de quadro  de embaçamento  visual  ha quatro  dias.
Nega comorbidades, sem uso de medicamentos. Tabagis-
ta há 12 anos, sem uso de drogas ilícitas. Relações sexu-
ais sem uso de proteção. Quadro prévio de manchas ver-
melho-acastanhadas na pele do tronco e dos membros,
tratadas à epoca como zika. Exame fisico: lesoes maculo-
papulares nas palmas das mãos, com descamação. Exa-
mes laboratoriais: VDRL = 1/128, TPHA = positivo. 

Qual e o diagnostico e a respectiva forma de tratamento?

(A) Sifilis secundaria latente tardia – 2,4 Mega-U de pe-
nicilina G benzatina uma vez por semana,  durante
três semanas, e encaminhamento ao serviço de in-
fectologia.

(B) Sifilis  secundaria  latente precoce – 2,4 Mega-U de
penicilina G benzatina, dose única, e encaminhamen-
to ao serviço de oftalmologia.

(C) Sifilis terciaria com neurossifilis – 2,4 Mega-U de pe-
nicilina G benzatina, uma vez por semana, durante
três semanas, e encaminhamento ao serviço de neu-
rocirurgia.

(D) Sifilis secundária latente precoce – 2 Mega-U de pe-
nicilina G cristalina a cada quatro horas, por 14 dias,
com encaminhamento ao serviço de oftalmologia.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Gestante, 34, G6P4(C2)A2, 38 semanas de amenorreia,
e admitida no pronto-socorro com queixa de dor tipo coli-
ca ha cinco horas, sem sangramento ou perda de liquido
vaginal. Realizou somente a primeira consulta em ambu-
latorio de pre-natal. Ao exame: boa dinamica uterina com
tres contraçoes fortes em 10 minutos; batimentos cardia-
cos fetais = 150 BPM; movimento fetal presente; altura
uterina = 30 cm com colo, ao toque, dilatado em 9,0 cm,
cefalico, bolsa integra, plano +2 de De Lee.

A medida mais adequada nesse caso é:

(A) encaminhamento para unidade obstétrica para parto
vaginal, com analgesia e vigilância em pós-operató-
rio. 

(B) encaminhamento para unidade com suporte em tera-
pia intensiva pediátrica para cesárea de urgência.

(C) parto vaginal com analgesia local e ampla episioto-
mia.

(D) encaminhamento para unidade com suporte em gra-
videz de risco para cesárea de urgência.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 18 anos, primigesta, em acompanhamento
pré-natal adequado, com 32 semanas de gestação, com
queixa de cefaleia, epigastralgia e escotomas. Ao exame
fisico, observam-se pressão arterial de 146x102, frequen-
cia cardíaca de 84 BPM e edema de membros inferiores
pre-tibial 3+/4+ com reflexos osteotendinosos exacerba-
dos. 

A medida a ser tomada nesse caso é:

(A) início imediato de metildopa com controle pressórico
e reavaliação ambulatorial.

(B) admissão hospitalar imediata, corticoterapia e sulfato
de magnesio endovenosos.

(C) admissão  hospitalar  imediata,  corticoterapia  e  in-
dução com misoprostol.

(D) admissão hospitalar imediata, corticoterapia e cesá-
rea de urgência.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente em idade fértil busca unidade básica de saúde,
solicitando medicação para anticoncepção de emergên-
cia após falha em método preventivo. Informa coito não
protegido ha dois dias. Refere ciclos menstruais irregula-
res. 

Nesse caso, 

(A) a anticoncepção de emergencia esta contraindicada
dado o tempo transcorrido entre o coito e o inicio da
medicação.

(B) a presença de ciclos irregulares contraindica o uso
desse tipo de anticoncepção.

(C) a eficácia  da anticoncepção pode ser  obtida até o
quinto dia após o coito.

(D) a ausência de elementos que caracterizam abuso se-
xual contraindica  a prescrição de anticoncepção de
urgência.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Politica Nacional de Humanização (PNH) do Ministerio
da Saúde tem como um dos seus dispositivos pilares o
Projeto  Terapeutico  Singular  (PTS).  Na  elaboração  do
PTS, deve-se considerar que:

(A) a escolha dos casos prioritários é função da equipe
de saúde da família.

(B) a formulação de orientações específicas aos profissi-
onais de enfermagem é a sua finalidade básica.

(C) a hierarquia entre os profissionais da equipe e um fa-
tor importante para a consolidação do projeto.

(D) os processos de transferência nos vínculos entre pa-
cientes e profissionais apresentam pouca contribui-
ção.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Conselhos de Saúde, previstos na legislação do SUS,
são orgãos

(A) compostos de representantes do governo, dos pres-
tadores e dos usuários, distribuídos de forma igualitá-
ria em número e voto.

(B) definidos pelo Poder Legislativo, em cada instância
de poder.

(C) atuantes no controle econômico e financeiro da políti-
ca de saúde.

(D) compostos de conselheiros indicados pelos plenarios
dos conselhos de saúde e das conferencias de saú-
de, independente de definição em lei (seja municipal,
estadual ou federal).
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na estrutura da Estratégia de Saúde da Família consta a
ação do Agente Comunitário de Saúde que  identifica mi-
croáreas, grupos de risco e cadastra famílias na área de
atuação.  Ao  realizar  essa  atividade,  o  agente  contribui
com a 

(A) análise demográfica da população.

(B) avaliação estatística de eventos epidemiológicos.

(C) hierarquização de população adstrita.

(D) territorialização.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram
criados pelo Ministério da Saúde, pela Portaria n. 154, de
janeiro de 2008, e, atualmente, regulamentados pela Por-
taria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011. Os núcleos, em
sua relação com a Estratégia  Saúde da  Família  (ESF),
são:

(A) independentes, tanto na ação como no objetivo final
em saúde pública.

(B) vinculados, mas têm ao contrário equipes multidisci-
plinares compostas de profissionais não médicos.

(C) criados com o objetivo de ampliar a abrangência e as
açoes da Atenção Basica, reforçando o processo de
territorialização e regionalização em saúde.

(D) desvinculados da atenção primaria à saúde.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com referência ao funcionamento da Estratégia de Saúde
da Família deve-se considerar o seguinte:

(A) a cobertura populacional será de, no máximo, trinta e
cinco  mil  habitantes  para  cada  unidade  básica  de
saúde.

(B) a carga horária estabelecida será de 40 horas sema-
nais, com flexibilização da carga horária dos médi-
cos.

(C) a definição de cobertura populacional para a unidade
básica de saúde é competência dos municípios.

(D) a redução do número de usuários tem sido registrada
desde o início dos atendimentos, na década de 1990.
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	O achado de dois eventos médicos epidemiologicamente relacionados entre si e limitados a uma área claramente definida como escola, casa de repouso ou quarteirão, pode ser chamado de:
	Quanto aos esquemas de imunização disponíveis, deve-se levar em conta que:
	Jovem do sexo feminino, de 16 anos, tem sido acompanhada em ambulatório com diagnóstico de obesidade, dislipidemia e gastrite. Sedentária, com baixa aderência às mudanças de estilo de vida solicitadas. Possui em antecedentes familiares: mãe, diabetes e hipertensão; pai, obesidade, dislipidemia e hipertensão. Exame físico: bom estado geral, corada, hidratada; IMC > percentil 97 (OMS, 2005), PA = 130x85 mmHg (> percentil 95). Pele: lesões hipercrômicas, intensificada em dobras da pele, de aspecto grosseiro e aveludado na região do pescoço e das axilas.
	Este quadro clínico está associado à seguine alteração:
	Paciente do sexo masculino, de 44 anos, é conduzido por equipe não médica após mal-estar súbito em comércio vizinho ao posto de saúde. O acompanhante descreve que, no trajeto, o paciente havia se queixado de náuseas e cefaleia intensa. Houve perda de consciência precedida por vômitos. Antecedentes pessoais: tabagista 15 maços/ano e hipertensão arterial sistêmica, sem uso regular de medicamentos. Exame físico: PA = 194x128 mmHg, FC = 124 BPM, T = 37 ºC, FR = 22 IRPM; exame neurológico: inconsciente, não respondendo a estímulos verbais, pupilas isofotorreagentes; nuca rígida e hemiplégico à direita. Não foram observados reflexos osteotendíneos.
	Lactente do sexo feminino, de quatro meses, sob cuidados da avó paterna. Segue em uso de leite de vaca integral, diluído em função da dificuldade de aquisição de fórmulas lácteas. A avó informa que a mãe da lactente é moradora de rua, com cerca de 40 anos, alcoolista e usuária de drogas ilícitas, não tendo realizado nenhuma consulta de pré-natal, com parto natural na rua, sem assistência médica. O lactente apresentou baixo peso ao nascer e baixo ganho ponderal desde então, apresentando, nesse período, internação por desidratação e anemia. Exame físico: peso, comprimento e perímetro cefálico no percentil 3 da curva de referência, fendas palpebrais curtas, prega epicântica, lábio superior fino, sopro sistólico em foco aórtico 2+/6+.
	Com base nos dados apresentados, o mais provável é que a lactente seja portadora de:
	Criança de seis anos com história de febre baixa há duas semanas, hiporexia e adinamia. No início do quadro, passou por avaliação médica com prescrição de amoxicilina. Mãe tem percebido manutenção do quadro mesmo com o término da antibioticoterapia. Ao exame físico: linfonodos palpáveis em cadeias cervical anterior, cervical posterior, axilares e inguinais, de 0,5 a 1,0 cm de diâmetro, sem flogose, não coalescentes e não aderidos. Abdome: baço palpável a 3 cm do rebordo costal esquerdo.
	A principal hipótese e o exame mais apropriado são:
	Recém-nascida de 20 dias de vida é levada à primeira consulta em unidade básica de saúde com relato de avaliação médica em Carteira Nacional de Vacinação de sinal de Ortolani/Teste de Barlow positivo no quadril direito. No exame físico dessa recém-nascida, nota-se instabilidade mantida em quadril à direita.
	A forma de avaliar a displasia congênita de quadril é realizar:
	Idoso de 72 anos, portador de HAS e diabetes, evoluindo com queixa de taquicardia e mal-estar. Realizado ECG que apresenta o seguinte traçado:
	O paciente informa ainda dois episódios prévios de taquicardia e dois eventos de hemiparesia revertida após dez minutos.
	Nesse quadro clínico,
	Paciente de 26 anos é encaminhado à Unidade Básica de Saúde após exame admissional com alteração (ALT = 84/L). Complementada investigação laboratorial com os seguintes resultados:
	Sorologia hepatite C: não reagente;
	Sorologia hepatite A: IgG reagente, IgM: não reagente.
	HBsAg: reagente.
	Anti-HBs: não reagente.
	Anti-HBc: reagente.
	Anti-HBC IgM: não reagente.
	HBeAg: reagente.
	Anti- HBe: não reagente.
	Trata-se de um caso de:
	Paciente de 70 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, com controle adequado dos níveis pressóricos, em uso de enalapril 20 mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25 mg, uma vez ao dia, e metoprolol 50 mg, 2 vezes ao dia. Nos últimos sete dias, tem se sentido mais astênico e indisposto. Relata três episódios de pré-sincope. Em avaliação médica em unidade básica, foram observadas discreta elevação de níveis pressóricos e bradicardia. Realizado eletrocardiograma que mostra o seguinte traçado:
	Paciente de 18 anos, primigesta, em acompanhamento pré-natal adequado, com 32 semanas de gestação, com queixa de cefaleia, epigastralgia e escotomas. Ao exame físico, observam-se pressão arterial de 146x102, frequência cardíaca de 84 BPM e edema de membros inferiores pré-tibial 3+/4+ com reflexos osteotendinosos exacerbados.
	A medida a ser tomada nesse caso é:
	Paciente em idade fértil busca unidade básica de saúde, solicitando medicação para anticoncepção de emergência após falha em método preventivo. Informa coito não protegido há dois dias. Refere ciclos menstruais irregulares.
	Nesse caso,
	A Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde tem como um dos seus dispositivos pilares o Projeto Terapêutico Singular (PTS). Na elaboração do PTS, deve-se considerar que:
	Os Conselhos de Saúde, previstos na legislação do SUS, são orgãos



