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PROVA ESPECÍFICA DE MEDICINA

01. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) A Constituição Federal Brasileira de 1988, con-
siderada constituição cidadã, ampara a criação da Lei
Federal Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recupe-
ração da saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes, conhecida como a Lei do Sistema
Único de Saúde (SUS).
São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS), EXCETO:

A) Preservação da individualidade.

B) Universalidade.

C) Integralidade.

D) Equidade.

E) Justiça.

02. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) A Lei Federal Nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funci-
onamento dos serviços correspondentes, conhecida como
a Lei do Sistema Único de Saúde (SUS), concebe para a
consecução da gestão e funcionamento do SUS a Inter-
profissionalidade. O trabalho em equipe na saúde é es-
sencial para assegurar a integralidade de atenção à saúde
para o Sistema Único de Saúde.
Nesse contexto, é correto afirmar:

A) Para tanto, é facultativo formar as competências para
prática interprofissional colaborativa: comunicação in-
terprofissional, cuidado centrado na população, não de-
finição dos papéis profissionais em função da Interpro-
fissionalidade, resolução de conflitos e um comando
com perfil superior de um chefe.

B) A relação recíproca de mão dupla é prejudicial entre as
múltiplas intervenções técnicas e a interação dos pro-
fissionais de diferentes áreas sem comunicação, articu-
lação das ações e cooperação.

C) Há necessidade de educação interprofissional e que
ocorra quando duas ou mais profissões aprendem so-
bre as outras, com as outras e entre si, proporcionando
efetiva competição interprofissional.

D) O cuidado centrado na população tem foco na prepara-
ção individual para a colaboração, estímulo à concor-
rência entre o grupo, visando redução dos serviços e
otimizando o lucro.

E) A interprofissionalidade em saúde pode ser definida
como o desenvolvimento de uma prática coesa entre
profissionais de diferentes disciplinas, que envolve "re-
fletir e operar"um trabalho capaz de responder às ne-
cessidades do serviço em saúde.

03. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Sobre a história da Saúde Pública no Brasil, ana-
lise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou
falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequên-
cia correta de cima para baixo:

( ) Nos primeiros tempos da colonização brasileira, homens e
mulheres acreditavam que a doença era uma advertência ou
um castigo de Deus.

( ) O curandeirismo, um tipo de ?medicina? com base em co-
nhecimentos populares adquiridos por meio do empirismo,
iniciou-se no Brasil, apenas no período Imperial.

( ) As curandeiras e benzedeiras que curavam com orações,
benzimentos, rezas e palavras santas pertencentes ao mono-
pólio eclesiástico eram perseguidas pelas autoridades civis
(Igreja e Santo Ofício), que as viam como feiticeiras.

( ) A medicina praticada na Europa era quase inexistente no
Brasil Colônia. Não havia hospitais, a não ser as Santas Ca-
sas de Misericórdia e as enfermarias mantidas pelos jesuítas.

A) V - V - V - V.

B) V - F - V - F.

C) V - F - V - V.

D) F - V - F - V.

E) V - V - V - F.

04. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) podem
ser compreendidos como os fatores e mecanismos atra-
vés dos quais as condições sociais afetam a saúde e que
potencialmente podem ser alterados por meio de ações
baseadas em informação. Nessa perspectiva, informe se
é verdadeiro (V) ou falso (F) nas assertivas a seguir e as-
sinale a alternativa com a sequência correta:

( ) As diferenças na renda influenciam a saúde pela escassez de
recursos dos indivíduos e pela ausência de investimentos em
educação, transporte, saneamento e serviços de saúde.

( ) Os processos econômicos e de decisões políticas pouco in-
fluenciam a produção de saúde da população, sendo os fa-
tores individuais e genéticos considerados mais importantes
na relação saúde-doença.

( ) Países com frágeis laços de coesão social são os que mais
investem em capital humano e em redes de apoio social.

( ) A percepção de desigualdade social ocasiona estresse e com-
promete a saúde de um determinado grupo que convive com
iniquidades de renda.

A) F - F - V - F

B) V - F - F - F

C) F - V - V - F

D) V - F - F - V

E) V - V - F - V
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05. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) A partir de estratégias para a promoção da
saúde, busca-se intervir sobre ——————- sendo que
tais situações, em sua maior parte, requerem —————
e a adoção ——————.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do trecho acima.

A) Os problemas crônicos e agudos - agravos - da Medi-
cina Baseada em Evidências.

B) Os determinantes dos processos de saúde e doença - in-
tegração de políticas públicas - de ações intersetoriais.

C) As necessidades sociais - assistência preventiva - de te-
rapêuticas efetivas.

D) Os problemas crônicos e agudos - assistência e reabili-
tação - de medidas preventivas.

E) Os problemas socioeconômicos - participação do setor
privado - de governança estrutural.

06. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) A Territorialização na Estratégia Saúde da Fa-
mília consiste em:

A) Delimitar o território de atuação da equipe e do crono-
grama de atividade dos agentes comunitários de saúde.

B) Desenhar, somente, o mapa do território adscrito.

C) Cadastrar, somente, as famílias residentes no território
adscrito.

D) Realizar visitas domiciliares às famílias do território.

E) O processo de Territorialização pressupõe o reconheci-
mento das principais características demográficas, so-
cioeconômicas, epidemiológicas e culturais inerentes à
população adscrita.

07. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Quais são os três princípios básicos que apoiam
o conceito de desenvolvimento sustentável, relacionados
diretamente e indiretamente com o binômio saúde e do-
ença?

A) Florestal, financeiro e humano.

B) Ambiental, econômico e social.

C) Sanitário, humanístico e cultural.

D) Humano, financeiro e ambiental.

E) Humanitário, sanitário e social.

08. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) A água sem tratamento quando ingerida pode ser
responsável pela transmissão de muitas doenças, como
por exemplo, gastroenterite e febre tifoide. Qual das en-
fermidades a seguir não se classifica como doença de vei-
culação hídrica?

A) Amebíase.

B) Giardíase.

C) Dengue.
D) Hepatite infecciosa.
E) Cólera.

09. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Chega a Unidade Básica da Saúde, homem
pardo, 45 anos, em síncope, que se encontra há dias
sem alimentação por se encontrar perdido em uma cami-
nhada na serra. O mesmo é biólogo e admira caminha-
das em trilhas. Um soro glicosado é infundido via venosa,
com melhora do estado geral. Então, a equipe da UBS
realiza tentativa de comunicação com o paciente e desco-
bre que ele é surdo e mudo. Qual melhor linguagem que
a equipe deveria dominar para facilitar a comunicação?

A) Braille.
B) Libras.
C) Linguagem inclusiva.
D) Linguagem binária.
E) Reglete.

10. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Sabe-se que o mesoderma intraembrionário em
sua porção distal se diferencia em tubos paracentrais, re-
cebendo os nomes de ducto de Wolff e ducto de Müller,
na dependência do sexo gênico, um ou outro se desenvol-
verá. Qual a melhor opção que mostra a diferenciação
do ducto e sua respectiva a função?

A) WOLFF origina órgãos genitais masculinos com fun-
ção depurativa plasmática.

B) MÜLLER origina órgãos genitais femininos com fun-
ção reprodutiva.

C) WOLFF origina órgãos genitais femininos com função
reprodutiva.

D) MÜLLER origina órgãos genitais masculinos com fun-
ção reprodutiva.

E) WOLFF e MÜLLER não são estruturas embrionárias,
embora apresentem funções.

11. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Durante a gravidez, vários estados fisiológicos e
hormonais, são observados e os cuidados gestacionais, di-
tos pré-natais, são implantados. Não obstante, o diag-
nóstico de gravidez deve ser definido antes de qualquer
medido. Qual o melhor marcador sérico de gravidez ou
gravidez molar em curso?

A) Gonadotrofina coriônica humana (hCG).
B) Lactogênio placentário humano (HPL).
C) Hormônio luteinizante (LH).
D) Hormônio folículo-estimulante (FSH).
E) Prolactina gestacional.

12. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Encerrada a gestação há um período após o parto
até que o organismo da mulher volte às condições nor-
mais (pré-gestação). Este período é conhecido como:
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A) Menarca.

B) Menacme.

C) Climatério.

D) Puerpério.

E) Menopausa.

13. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Do nascimento aos sete anos de idade qual a prá-
tica é melhor considerada preventiva em saúde da cri-
ança?

A) Vacinação.

B) Teste do coraçãozinho.

C) Medida de crescimento podal.

D) Avaliação do tamanho da glabela.

E) Testes de sensibilidade imunológica.

14. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Uma determinada enzima, retirada de um órgão
do aparelho digestivo de um mamífero, foi distribuída
igualmente em 8 tubos de ensaio. O tipo de alimento e
o pH de cada tubo estão informados na tabela a seguir:

Observe os alimentos e o pH encontrado em cada tubo
de ensaio
Os tubos de ensaio foram mantidos a 37°C e após 10 ho-
ras observou-se digestão do alimento apenas no tubo III.
Com base nesses dados, é possível concluir que a enzima
utilizada e o órgão de onde foi retirada são, respectiva-
mente:

A) amilase pancreática e intestino.

B) maltase e estômago.

C) Tripsina e intestino.

D) Ptialina e boca.

E) Pepsina e estômago.

15. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Anatomicamente, o Sistema Nervoso é dividido
em Sistema Nervoso Central (SNC) e periférico (SNP).
O Sistema Nervoso Central, localizado no eixo axial do
corpo, é formado por:

A) Cérebro e tronco medular.

B) Cérebro e gânglios nervosos.

C) Encéfalo e medula espinhal.

D) Encéfalo e nervos raquidianos.

E) Tronco medular e nervos raquidianos.

16. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) O Sistema Nervoso Periférico (SNP) é uma das
divisões do Sistema Nervoso. Sua função é:

A) Estimular os órgãos internos a realizarem suas funções.

B) Conectar as terminações nervosas aos órgãos do corpo.

C) Gerar sinais elétricos que acionam os nervos cranianos
e espinhais.

D) Transportar informações do Sistema Nervoso Central
para os órgãos periféricos.

E) Estimular os órgãos sensoriais.

17. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) Das assertivas abaixo, qual a não satisfaz como
critério para uma boa saúde mental?

A) Cuidado das condições físicas e emocionais.

B) Evitar o consumo excessivo de álcool e não uso de dro-
gas abusivas.

C) Trabalhar com a realidade do passado e se preocupando
com o futuro.

D) Eliminar as fontes de estresses.

E) Mantenha boas relações com as pessoas ao seu redor.

18. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) No corpo humano, são encontrados três tipos di-
ferentes de tecido muscular. O único músculo que apre-
senta contração voluntária é o tipo:

A) Estriado esquelético.

B) Estriado cardíaco.

C) Estriado visceral.

D) Liso visceral.

E) Não estriado.

19. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) O sistema locomotor é formado por ossos, múscu-
los e articulações, sendo responsável por garantir nosso
deslocamento. O sistema esquelético está mais voltado
para a função de sustentação do corpo e é formado pe-
los ossos, que compõem nosso esqueleto. O esqueleto hu-
mano é dividido em esqueleto axial e apendicular. A res-
peito do esqueleto axial, marque a alternativa correta:

A) O esqueleto axial é formado pelos ossos dos membros.

B) A coluna, formada por vinte vértebras, é uma das par-
tes que compõem o esqueleto axial.

C) O crânio é uma das partes do esqueleto axial e possui
como função principal proteger o encéfalo.

D) No esqueleto axial, encontramos ossos como o fêmur,
a tíbia e a fíbula.

E) O esqueleto axial é formado pela coluna vertebral e os
ossos dos membros.
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20. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS / CRAJUBAR
2022.2) A Ficha Individual de Notificação (FIN) é pre-
enchida pelas unidades assistenciais para cada paciente
quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde
de notificação compulsória ou de interesse nacional, es-
tadual ou municipal. Como se chama o protocolo a ser
preenchido no caso de doenças de notificação compulsó-
ria?

A) SINAN.

B) DDO.

C) FIATG.

D) FNII/VDS.

E) MS/DST.

PROVA DE REDAÇÃO

Tema: POLÍTICAS PÚBLICAS BASEADAS EM
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Elementos temáticos: Conhecimento científico. Políticas
públicas em saúde. SUS. Sistema Judiciário.

Tendo como apoio opcional os textos motivadores, produza um
PARECER no qual se apresente e justifique a decisão de adotar ou
recusar o emprego de práticas terapêuticas não-apoiadas em evi-
dências científicas entre as opções de procedimentos cobertos pelo
plano de saúde que você dirige e no qual se identifiquem o destina-
tário, uma justificativa e uma decisão sintética. Seu texto deve ser
dissertativo, mas pode conter passagens descritivas. NÃO ASSINE
USANDO NOME PRÓPRIO DE PESSOA. Evite cópias do texto
motivador, empregue a norma padrão e explore o tema de forma
ampla, evitando focalizar em um único elemento temático.

TEXTO MOTIVADOR 1

(adaptado do original publicado em
https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-

fato/2022/03/26/surra-de-logica-em-falacias-pseudocientificas-
0)

Desmontando as falácias pseudocientíficas da Constelação
Familiar

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal pro-
moveu na quinta-feira, 24 de março, uma audiência pública para
debater as práticas da Constelação Familiar (CF) e ?cura sistêmica?
e sua adoção como política pública, tanto no contexto do Sistema
Único de Saúde (SUS) quanto no Judiciário. O que se viu nas mais
de seis horas da sessão, no entanto, não foi exatamente um debate,
mas uma surra de lógica que desmontou as falácias pseudocientí-
ficas apregoadas pelos adeptos da prática, levando alguns a jogar a
toalha, num verdadeiro ?nocaute intelectual?. Convocada pelo se-
nador Eduardo Girão (Podemos/CE), a audiência pública deveria
ter sido um palco institucional para emprestar um verniz de legiti-
midade e credibilidade para a Constelação Familiar, estratégia que
tem sido muito usada por grupos negacionistas e pseudocientíficos,

nos últimos tempos, no Brasil. Ação rápida do senador Sérgio Pe-
tecão (PSD/AC) dias antes do evento, no entanto, conseguiu que
também fossem convidados críticos da prática e de seu uso oficial
em serviços públicos, chancelado pelo Estado. Histórias tristes en-
volvendo crianças apareceram na fala da jornalista e ?terapeuta?
Daniela Migliari. Segundo ela, após escrever um texto conjugando
sua ?visão espiritualista? da vida e a visão das constelações fami-
liares, foi procurada por uma psicóloga que atendia uma criança
de 9 anos que havia testemunhado o assassinato da mãe pelo pró-
prio pai. Ainda de acordo com Daniela, ela aconselhou a psicóloga
a usar a ?ordem de pertencimento? da Constelação Familiar e se
abster de julgar o pai assassino, numa atitude que indiretamente
teria influenciado na recuperação da criança que a psicóloga aten-
dia. Preocupação com o bem-estar da população, e em especial das
mulheres submetidas à CF em processos no Judiciário, foi expres-
sada pela física e divulgadora científica Gabriela Bailas na sua fala.
Depois de também questionar o apelo à emoção, evidências ane-
dóticas e seu uso como argumentos de validação da prática, Bailas
chamou a atenção para denúncias de mulheres vítimas de assédios
e outras violências incomodadas por terem que reviver traumas em
processos no Judiciário em que foram constrangidas a participar
de sessões de Constelação Familiar com seus agressores. Há um
debate no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre esta chamada
?revitimização?: ?Uma palavra muito usada na constelação e in-
clusive vimos muito nas apresentações anteriores foi honrar?, des-
tacou. ?Mas será que eu tenho que honrar agressores? Será que
eu tenho que honrar estupradores? São perguntas que ficam para
todos aqui?.

TEXTO MOTIVADOR 2

(https://ictq.com.br/politica-farmaceutica/1348-homeopatia-
contra-coronavirus-ministerio-publico-barra-o-uso-em-santa-

catarina)
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

Esta página é destinada para o rascunho de sua redação. Não esqueça de transcrever o seu texto para a Folha Oficial de Redação.

Esta página não será objeto de correção
TÍTULO:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

CRITÉRIOS BÁSICOS DE AVALIAÇÃO/CORREÇÃO
O texto a ser produzido, deve:
- ser redigido na norma culta;
- ater-se exclusivamente ao tema proposto, sob pena de ter o texto desclassificado (zerado);
- evitar expressões clicherizadas para marcar "introdução"e "conclusão"da produção textual;
- originalidade; - coerência, coesão e clareza na exposição das ideias;
- escreva de forma legível, ao limite mínimo de 20 linhas e máximo de 25 linhas.
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