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31. (CONCURSO CRATO/2021) A incidência para
câncer de mama aumenta gradativamente com o fa-
tor idade, em uma razão 15 vezes maior em mulhe-
res acima de 70 anos. Em face disso, elevam o risco
também, para essa neoplasia, fatores como:

A) Menopausa tardia (> 45 anos) e menarca precoce (< 14
anos).

B) Nuliparidade e tabagismo.

C) Etilismo continuado e menopausa precoce (< 50 anos).

D) Idade do primeiro parto (> 35 anos) e nuliparidade.

E) Síndrome metabólica e multigestação.

32. (CONCURSO CRATO/2021) A sífilis representa
um grande desafio para a saúde pública, em espa-
cial, em países como o Brasil. sendo responsável por
uma série de desfechos desfavoráveis, particular-
mente, quando acomete à mulher no período gesta-
cional, pelas graves repercussões que a mesma pode
causar à saúde perinatal. Em relação as condutas
padronizadas para o manejo adequado da sífilis, é
correto afirmar:

A) O tratamento de escolha para os casos de sífilis primá-
ria é a azitromicina 1g, VO, por semana, durante 2 ou
3 semanas.

B) Doxiciclina 100mg, 12h em 12h, VO, durante 14 dias,
é o tratamento mais aceito para a sífilis com mais de 1
ano de acometimento na gestação.

C) Para a sífilis recente, a pesquisa do treponema por bac-
terioscopia em campo escuro, ainda é o padrão-ouro
para o diagnóstico laboratorial.

D) Para as gestantes, é proscrito o uso de penicilina G ben-
zatina, sendo indicado o uso de estolato de eritromi-
cina.

E) Na sífilis recente, a melhor abordagem terapêutica é a
penicilina G benzatina, 1.200.000UI na região glútea,
em dose única.

33. (CONCURSO CRATO/2021) As síndromes hiper-
tensivas na gestação estão entre as principais cau-
sas de morbidade materna grave e mortalidade ma-
terna. São responsáveis por cerca de 25% das mor-
tes maternas na América Latina. A implementa-
ção de protocolos clínicos para condução adequada
de casos é particularmente necessário como estra-
tégia para a diminuição das mortes decorrentes
da eclampsia, por exemplo. Analise as afirmações
abaixo e opte pela assertiva correta:

A) O sulfato de magnésio é o fármaco de escolha tanto
para a prevenção quanto para o tratamento das crises
convulsivas da eclampsia.

B) A iminência de eclampsia, condição associada a sinais
e sintomas que podem predizer agravamento do qua-
dro clínico das gestantes, não representa uma indica-
ção para o uso do sulfato de magnésio.

C) O sulfato de magnésio é fármaco reservado ao uso em
ambiente intra-hospitalar, exclusivamente.

D) Para o controle pressórico de grávidas com iminên-
cia de eclampsia, apenas o uso do sulfato de magné-
sio endovenoso, é suficiente, não sendo necessário o
emprego de outras drogas com ação anti-hipertensiva.

E) A ocorrência de eclampsia não infere na interrupção
da gestação, a conduta expetante pode ser adotada com
segurança.

34. (CONCURSO CRATO/2021) O planejamento re-
produtivo é compreendido como um direito sexual
e reprodutivo e deve levar em consideração o con-
texto individual de decisão livre e informada sem
discriminação ou qualquer tipo de violência. Em
relação ao uso do Dispositivo intra-uterino (DIU),
está INCORRETO afirmar:

A) O progestogênio presente no DIU liberador de levonor-
gestrel (DIU-LNG) causa modificações no muco cervi-
cal e na tuba uterina, dificultando a migração espermá-
tica e inibindo a fertilização.

B) O cobre presente no DIU-Cu é tóxico para o esperma-
tozoide, alterando sua motilidade e sua capacidade de
penetrar no óvulo, impedindo, assim, a ocorrência da
fecundação.

C) Mulheres com câncer de mama atual são consideradas
de categoria 4 (risco de saúde inaceitável caso o mé-
todo anticoncepcional seja utilizado) pela OMS para
uso dos DIU.
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D) O DIU pode ser inserido em qualquer momento do ci-
clo menstrual, sendo que na certeza de que a mulher
não está grávida, não é necessário realizar teste de gra-
videz.

E) O DIU-cobre necessita de método anticoncepcional
adicional após sua inserção, pelo menos um mês após
ser inserido.

35. (CONCURSO CRATO/2021) O papilomavírus hu-
mano (HPV) é comprovadamente o agente causa-
dor do câncer do colo do útero em 99% dos casos.
Entretanto, alguns cofatores são considerados para
a sua ocorrência, podendo-se considerar:

A) Nuliparidade.

B) Uso abusivo de álcool.

C) Uso de contracepção de barreira.

D) Imunossupressão crônica.

E) Idade > 55 anos

36. (CONCURSO CRATO/2021) O atendimento de
pré-natal é definido como aquele prestado por pro-
fissionais de saúde com a finalidade de garantir as
melhores condições possíveis para uma evolução fi-
siológica da gestação e um parto e nascimento sau-
dáveis. Em relação à atenção de pré-natal baseada
em evidências:

A) A bacteriúria assintomática é uma condição comu-
mente observada na gestação, a qual não necessita de
tratamento específico, mas sim, apenas de monitoriza-
ção.

B) A profilaxia com imunoglobulina anti-D em gestantes
Rh-negativas não sensibilizadas com 28 a 34 semanas,
deve ser realizada rotineiramente.

C) O cronograma de consultas de atenção pré-natal é va-
riável e não impacto diretamente, na morbidade ma-
terna. A maior parte da literatura considera aceitável
um número mínimo de 5 consultas ao longo da gesta-
ção.

D) Em relação à vacinação durante o período gvestacio-
nal, ressalta-se que as vacinas produzidas com vírus
vivo atenuado não apresentam restrição nesse período.

E) A pesquisa para estreptococo do grupo B se faz neces-
sária apenas para as gestantes acometidas previamente
por essa infecção.

37. (CONCURSO CRATO/2021) O parto é caracteri-
zado por contrações das fibras miometriais, cujas
principais funções são a dilatação cervical e a ex-
pulsão do feto através do canal de parto. São carac-
terísticas específicas e cada fase do parto:

A) Expulsão: também denominado terceiro período do
parto, o canal de parto é completamente formado, ou
seja, o segmento inferior do útero, o canal cervical to-
talmente dilatado e a vagina formam uma única cavi-
dade.

B) Dequitação: chamado de secundamento ou dequita-
dura, o útero expele a placenta e as membranas.

C) A fase de dilatação, ou segundo período do parto, tem
início com as primeiras modificações cervicais e ter-
mina com a dilatação completa do colo uterino (10
cm).

D) A fase ativa do trabalho do parto geralmente tem iní-
cio aos 2 cm de dilatação cervical e dura em média, 10
horas nas primíparas.

E) Para o diagnóstico de trabalho de parto deve estar pre-
sente uma contração uterina a cada 10 minutos e uma
dilatação de pelo menos, 2 com.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Atualmente, para a
prática assistencial existe a necessidade de que o
profissional de saúde apresente além da competên-
cia técnica, também, a dimensão política do traba-
lho, com vista ao atendimento às demandas, cultu-
rais, sociais econômicas, entre outras. Dessa forma,
a implementação de protocolos para a gestão da
atenção se faz necessária para a garantia da segu-
rança do paciente. Os protocolos podem ser com-
preendidos como:

A) Diretrizes clínicas que possibilitam posicionamentos
ou recomendações sistemáticas para orientar a equipe
multidisciplinar e os próprios usuários para os cuida-
dos de saúde apropriados.

B) O fortalecimento na qualidade do atendimento não ne-
cessariamente perpassa pela implementação de proto-
colos de cuidado, ficando a critério de cada organiza-
ção adotá-los ou não.
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C) A avaliação de indicadores de processos e resultados
deve ser realizada por qualquer membro da equipe de
saúde, não sendo necessário que cada protocolo defina
previamente seu indicador de resultado esperado.

D) Os estudos atuais não são claros quanto à efetividade
da adoção de protocolos clínicos para fundamentar as
intervenções em saúde.

E) O desempenho da equipe multiprofissional frente às
condições de saúde dos usuários pode ser avaliado
muito satisfatoriamente sem a existência de protocolos
de gestão do cuidado.

39. (CONCURSO CRATO/2021) O aumento da expec-
tativa de vida tem contribuído para o crescimento
da população idosa e com isso, o crescente nú-
mero de pessoas que convivem com lesões cutâ-
neas. Quanto à fisiopatologia das úlceras por pres-
são (UP), admite-se que:

A) A diminuição da vascularização pela oclusão dos va-
sos por longo período de pressão, ocasiona aumento
do fluxo sanguíneo, responsável por nutrir e oxigenar
os tecidos.

B) O desenvolvimento de UP é ocasionado por diminui-
ção na pressão de compressão exercida sobre os teci-
dos e aumento da capacidade de tolerância desses.

C) Uma lesão isquêmica dificilmente pode ser ocasionada
por uma pressão mantida por um período de uma a
duas horas.

D) Fatores intrínsecos como: fricção, cisalhamento e umi-
dade podem ser responsáveis pelo surgimento de UP.

E) Os capilares ocluídos desencadeiam vários eventos ce-
lulares e os tecidos subjacentes sofrem hipóxia, com
surgimento de edema e prejuízos à perfusão local.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Observa-se que a in-
cidência de sepse (casos mais graves) vem aumen-
tando ao longo dos anos, condição que mantém uma
associação também, ao envelhecimento populacio-
nal, com elevada mortalidade. Em relação à abor-
dagem a pacientes com sepse, tem que:

A) Recomenda-se iniciar a antibioticoterapia de amplo es-
pectro logo após a definição do provável microrga-
nismo e/ou sítio de infecção.

B) A obtenção de culturas antes de iniciar a antibioticote-
rapia para os casos de sepse grave é mandatória.

C) A hipotensão é uma condição que requer tratamento de
ressuscitação inicial da sepse grave.

D) Tem-se que a mortalidade por sepse é equivalente em
países em desenvolvimento e em países desenvolvidos,
o que se leva a crer na homogeneidade de perfil e de
tratamento para os casos em ambas realidades.

E) Em quadros que evoluem com choque séptico,
recomenda-se a infusão inicial e agressiva de soluções
coloides.

41. (CONCURSO CRATO/2021) A Síndrome Corona-
riana Aguda (SCA) equivale a um largo espectro
de condições clínicas compatíveis com isquemia mi-
ocárdica e são responsáveis por grande parte dos
óbitos na população mundial. Faz parte da aborda-
gem inicial a pacientes com SCA, EXCETO:

A) Realização de eletrocardiograma (ECG) de 12 deriva-
ções dentro de um tempo de 10 minutos da admissão.

B) Administração de morfina, na persistência de dor torá-
cica após as medidas anti-isquêmicas usuais.

C) O uso de nitratos tem impacto indiscutível na mortali-
dade nos casos de SCA.

D) O uso de ácido acetilsalicílico (AAS) dev ser realizado
o ais brevemente possível em sacos suspeitos ou con-
firmados de SCA.

E) O uso de estatinas para a prevenção secundária em pa-
cientes com SCA deve ser iniciado antes da alta hospi-
talar.

42. (CONCURSO CRATO/2021) A queimadura é con-
siderada um grave trauma, com elevada morbidade
e mortalidade. Influenciam no prognóstico e deter-
minam a sua gravidade, fatores como a profundi-
dade da lesão e a extensão da superfície corporal
queimada. Assim, pode afirmar que:

A) As queimaduras de segundo grau atingem estruturas
profundas, como fáscia, músculo, tendões, vasos e ner-
vos.

B) Um grande queimado apresenta uma superfície corpo-
ral atingida > 25% ou com > 10% de área enxertada.

C) Representa um critério de internação em unidade espe-
cializada para queimados a ocorrência de trauma tér-
mico.
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D) A vacinação antitetânica para casos de queimaduras
apenas será mandatória em grandes queimados.

E) Nas queimaduras de espessura total os curativos não
devem ser realizados, considerando que interferem ne-
gativamente na cicatrização.

43. (CONCURSO CRATO/2021) O processo de lacta-
ção é mecanismo fisiológico específico dos mamífe-
ros, sendo constituído por uma série de eventos bi-
oquímicos e teciduais de desenvolvimento e prepa-
ração das mamas. Assim, tem-se que:

A) A lactogênese não ocorre durante a gravidez em ra-
zão do efeito inibitório do estriol, da progesterona e
do hormônio lactogênio placentário sobre os efeitos da
prolactina nos alvéolos.

B) A prolactina é grande responsável pela ejeção do leite
nas células mioepiteliais que circundam os alvéolos
mamários.

C) O reflexo de ejeção do leite é menos complexo que o
reflexo liberador de prolactina, sendo menos suscetível
a fatores emocionai s e ambientais.

D) A lactopoese diz respeito ao conjunto de eventos re-
lacionados a secreção de colostro, a partir do segundo
trimestre de gestação.

E) O colostro é um fluido rico em carboidratos e gorduras,
com redução relativa de proteínas.

44. (CONCURSO CRATO/2021) O acompanhamento
do crescimento e do desenvolvimento infantil é uma
estratégia necessária para a garantia de uma cri-
ança competente para responder às suas necessida-
des em seu contexto de vida. Pode inferir que:

A) O índice de crescimento é apontado como um indica-
dor que reflete exclusivamente, a condição de saúde
pregressa de crianças e adolescentes.

B) O índice de crescimento da criança permite avaliar o
desenvolvimento social e econômico de uma nação.

C) Até os dois anos de idade, os fatores exógenos não afe-
tam o crescimento de forma determinante.

D) O crescimento infantil pode ser avaliado através da
identificação da capacidade da criança para realizar ati-
vidades das mais simples, para as mais complexas.

E) O controle esfincteriano é manifestado na criança logo
após seu primeiro ano de vida, na maioria das crianças.

45. (CONCURSO CRATO/2021) A Política Nacional
de Humanização (PNH) preconiza a necessidade de
adotar a humanização como uma política transver-
sal que atualiza um conjunto de princípios e diretri-
zes por meio de ações e modos de agir nos diversos
serviços, práticas de saúde e instâncias do sistema,
caracterizando uma construção coletiva. Constitui-
se em um objetivo da PNH:

A) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos
sujeitos e coletivos.

B) Valorização do trabalho e do trabalhador

C) Trabalho clínico que visa o sujeito e a doença, a famí-
lia e o contexto, tendo como objetivo produzir saúde e
aumentar a autonomia do sujeito, da família e da co-
munidade.

D) Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em crité-
rios de risco.

E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

46. (CONCURSO CRATO/2021) A bioética é o con-
junto de valores humanos nas ciências que estudam
a vida, sendo baseada em quatro princípios funda-
mentais, que representa:

A) A justiça, a qual versa sobre o direito do indivíduo de
fazer suas escolhas sobre a própria vida, de modo a
agir conforme julgar ser melhor para si.

B) A não maleficência, que consiste em intencionalmente
não causar problemas a outrem.

C) A beneficência, a qual trata sobre o dever moral de agir
em benefício do outro, de potencializar os benefícios e
de minimizar os possíveis prejuízos.

D) A autonomia, fundamentada no dever de distribuir de
forma justa os recursos e os bens, preocupando-se com
a equidade, ou seja, com tratar de forma diferente os
desiguais.

E) A autonomia, que norteia o comportamento do sujeito
em uma comunidade, é normativa e consiste em um
conjunto de prática baseadas em costumes e conven-
ções.
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47. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei Orgânica da
Saúde (LOS) nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
tem por finalidade disciplinar a descentralização
político-administrativa. A referida Lei, em seu ca-
pítulo II, assegura e explica os princípios doutri-
nários e as Diretrizes Organizativas para o fun-
cionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Compreende-se como uma Diretriz Organizativa
da LOS 8.080, bem como, sua finalidade correspon-
dente:

A) Integralidade: dispor recursos para o restabelecimento
do equilíbrio saúde-doença na proporção da necessi-
dade, e para aqueles em situação de maior vulnerabili-
dade e risco de agravos à saúde.

B) Regionalização: acesso aos serviços de saúde em todos
os níveis de assistência, sem discriminação.

C) Hierarquização: garantia da assistência em todos os ní-
veis de atenção do sistema de saúde em nível nacional
e consideração da saúde como processo dinâmico que
exige atenção sobre as diferentes dimensões de neces-
sidades.

D) Universalidade: objetiva estabelecer um fluxo orde-
nado dos usuários no sistema de saúde e a organização
da rede, com base na alocação de arsenal tecnológico
diferenciado, de acordo com o nível de atenção no qual
o equipamento de saúde está inserido

E) Descentralização: com ênfase na municipalização da
gestão, de modo que os municípios se constituam res-
ponsáveis diretos pela organização de seu sistema local
de saúde, sendo a base desse processo o perfil social,
epidemiológico, sanitário, político e cultural da região
e da população.

48. (CONCURSO CRATO/2021) A Estratégia Saúde
da Família (ESF) é uma das principais iniciativas
para a superação do modelo biomédico, para subsi-
diar a implementação dos princípios e diretrizes do
SUS, e consequentemente, para o processo de reor-
ganização do sistema de saúde, tendo como base a
Atenção Primária à Saúde (APS). No Brasil, a cons-
trução de um modelo assistencial para a atenção
básica ainda representa um desafio. Nesse contexto,
no que se refere aos modelos assistenciais em saúde,
pode-se afirmar que:

A) O modelo sanitário campanhista, do início do século
XX, previa a reorganização e racionalização dos servi-

ços sem mudança de concepção de saúde e de modo de
intervenção no processo saúde-doença.

B) O modelo clínico liberal ou médico assistencial priva-
tista era baseado na concepção do trabalho fragmen-
tado, com predomínio de práticas hierarquizadas e de
desigualdade entre as diferentes categorias profissio-
nais.

C) O modelo biomédico reconhece a importância de for-
mar recursos humanos para o SUS.

D) O modelo saúde da família apresenta dificuldade na
implantação da integralidade, tanto no entendimento
da multidimensionalidade do ser humano, quanto na
integração entre níveis de atenção.

E) No modelo biomédico o planejamento em saúde é
pouco utilizado como ferramenta de gestão e temas
como vínculo e acolhimento não são priorizados.

49. (CONCURSO CRATO/2021) As famílias, entendi-
das como sistemas sociais, possuem uma grande va-
riação de características estruturais. No contexto
da organização familiar:

A) A família nuclear, conjugal ou elementar seria aquela
organizada como: pai, mãe e filhos nascidos dessa
união; os irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma
mãe, habitando o mesmo espaço e tendo sua união re-
conhecida pelos demais membros da comunidade.

B) A família extensa compreende o conjunto de cônjuges
e de seus filhos na sociedade poligâmica, sob duas mo-
dalidades: a poliginia (um homem com mais de uma
esposa) ou a poliandria (uma mulher com vários mari-
dos).

C) A família composta se constitui por uma rede fami-
liar ligando consanguíneos, aliados e descendentes, ao
longo de pelo menos três gerações, correspondendo,
em geral, a uma unidade doméstica (propriedade da
terra e das habitações.

D) A família nuclear deve ser reconhecida como a forma
de organização familiar mais favorável para a assistên-
cia em saúde.

E) O modelo de família extensa pode ser verificado em
quase todas as formas de organização social, como
forma dominante ou como unidade complementar às
outras formas de organização familiar.
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50. (CONCURSO CRATO/2021) A Política Nacional
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem
como finalidade definir os princípios, as diretrizes e
as estratégias a serem observados pelas três esferas
de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o
desenvolvimento da atenção integral à saúde do tra-
balhador, com ênfase na vigilância, visando a pro-
moção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a
redução da morbimortalidade decorrente dos mo-
delos de desenvolvimento e dos processos produti-
vos. Dessa forma:

A) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Tra-
balhadora deverá contemplar apenas as pessoas e gru-
pos em situação de maior vulnerabilidade, como aque-
les inseridos em atividades ou em relações informais
e precárias de trabalho, em atividades de maior risco
para a saúde, submetidos a formas nocivas de discri-
minação, ou ao trabalho infantil, na perspectiva de su-
perar desigualdades sociais e de saúde e de buscar a
equidade na atenção.

B) A identificação das necessidades, demandas e proble-
mas de saúde dos trabalhadores no território é um dos
objetivos dessa Política.

C) A proposição e produção de indicadores conjuntos
para monitoramento e avaliação da situação de saúde
também se constitui em um objetivo fundamental da
Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Traba-
lhadora.

D) A orientação e ordenação dos fluxos das ações e dos
serviços de saúde do trabalhador são responsabilida-
des exclusivas dos municípios na implementação dessa
Política.

E) O estabelecimento e a adoção de parâmetros protetores
da saúde dos trabalhadores nos ambientes e processos
de trabalho é uma diretriz norteadora da Política Naci-
onal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

51. (CONCURSO CRATO/2021) Os transtornos de hu-
mor englobam um grande grupo de manifestações
em que alterações de humor e sintomas associados
predominam no quadro clínico. Dentre os trans-
tornos de humor, o mais prevalente é o transtorno
depressivo maior, com prevalência de 8% da po-
pulação geral. São afirmações verdadeiras sobre o
transtorno depressivo maior, EXCETO:

A) Estado civil: casado ou em união estável é um fator de
risco.

B) Mulheres apresentam até duas vezes mais prevalência
do que homens.

C) 50% dos casos têm início entre 20 e 50 anos de idade.

D) A idade média de início é de 40 anos.

E) Homens, idosos e adolescentes apresentam maior risco
de cometer suicídio.

52. (CONCURSO CRATO/2021) O atendimento espe-
cializado a vítimas de Acidente Vascular Cerebral
(AVC) requer a adoção de protocolo organizado, a
fim de agilizar as etapas e diminuir o tempo para
a terapêutica. Recomenda-se a implementação de
metas de tempo, de acordo com o National Institute
of Neurological Disorders (NINDS). Qual a correla-
ção adequada em se tratando dessa recomendação?

A) Tempo porta-médico: ≤ 5 minutos.

B) Tempo porta-fibrinolítico: ≤ 60 minutos.

C) Tempo porta-realizar tomografia de crânio: ≤ 20 mi-
nutos.

D) Tempo porta-time de AVC: ≤ 10 minutos.

E) Tempo porta-interpretaçaõ da tomografia de crânio: ≤
30 minutos.

53. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), cuidados paliativos
consistem na assistência promovida por uma equipe
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da quali-
dade de vida do paciente e de seus familiares, di-
ante de uma doença que ameace a vida... Repre-
senta uma situação elegível de uma abordagem em
cuidados paliativos de acordo com a OMS:

A) Doença sem tratamento específico.

B) Presença de enfermidade com idade avançada do indi-
víduo.

C) Enfermidade avançada, progressiva e incurável.

D) Doença neoplásica no idoso.

E) Resposta insatisfatória ao tratamento empírico.
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54. (CONCURSO CRATO/2021) Wanda Horta desen-
volveu sua metodologia assistencial considerando
o processo de enfermagem (PE) como ferramenta
para o alcance da adequação da assistência de en-
fermagem ao paciente. De acordo com Horta, o
processo de enfermagem possui seis fases. Qual des-
crição de fase do PE s adequa à sua definição?

A) Evolução de enfermagem: determina-se uma assistên-
cia envolvendo todos os problemas identificados pelo
enfermeiro.

B) Prescrição de enfermagem: realizam-se relatos diários,
identificando mudanças ocorridas e avaliando a reposta
do indivíduo à assistência implementada.

C) Histórico de enfermagem: após os problemas de en-
fermagem identificados, determina-se as necessidades
do indivíduo de acordo com o grau de dependência do
atendimento em sua complexidade.

D) Prognóstico de enfermagem: análise da evolução do
quadro clínico do indivíduo, com uma previsão acerca
da capacidade do ser humano em atender suas neces-
sidades básicas momentaneamente alteradas ou afeta-
das.

E) Diagnóstico de enfermagem: levantamento de dados
considerados pelo enfermeiro como significativos.

55. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com as re-
comendações atuais da Sociedade Brasileira de Di-
abetes (SBD), o rastreamento consiste em um con-
junto de procedimentos cujo objetivo é diagnosti-
car o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ou a condição
de pré-diabetes em indivíduos assintomáticos. Essa
atividade tem grande importância para a saúde pú-
blica, pois está diretamente ligada à possibilidade
de diagnóstico e tratamento precoces, minimizando
os riscos de desenvolvimento de complicações, prin-
cipalmente microvasculares. Em relação a essas re-
comendações, tem que:

A) As atividades de rastreamento do DM2 devem ser rea-
lizadas, de preferência, em ambiente distinto do qual a
população é habitualmente tratada.

B) A glicemia de 2 horas pós-sobrecarga diagnostica me-
nos casos que o restante, sendo o teste mais utilizado.

C) A recomendação de atividade física aeróbica mode-
rada (tipicamente, caminhar rápido) por 150 minu-
tos/semana, distribuída em pelo menos três sessões.

Cada sessão de exercício deve durar mais que 10 mi-
nutos e não passar de 75 minutos.

D) Embora muito recomendada, a mudança do estilo de
vida não demonstrou redução na incidência de DM2
nos estudos utilizados para a recomendação da SBD.

E) Em mulheres com história de diabetes gestacional, a
metformina está proscrita.

56. (CONCURSO CRATO/2021) As Diretrizes Brasi-
leiras de Hipertensão Arterial (2020), conceituam
a hipertensão arterial (HA) como uma doença crô-
nica não transmissível (DCNT) definida por níveis
pressóricos, em que os benefícios do tratamento
(não medicamentoso e/ou medicamentoso) superam
os riscos. Trata-se de uma condição multifatorial,
que depende de fatores genéticos/epigenéticos, am-
bientais e sociais, caracterizada por elevação persis-
tente da pressão arterial (PA), ou seja, PA sistólica
(PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastó-
lica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg, medida com
a técnica correta, em pelo menos duas ocasiões dife-
rentes, na ausência de medicação anti-hipertensiva.
São considerados fatores de risco para a HÁ:

A) Em torno de 65% dos indivíduos acima dos 60 anos
apresentam HÁ.

B) A etnia é um fator de risco importante para a HA, e
condições socioeconômicas e de hábitos de vida são
fatores menos relevantes.

C) A relação entre o excesso de peso (sobre-
peso/obesidade) e os níveis de PA ainda não estão
bem estabelecidos nos estudos.

D) Há uma associação indireta entre sedentarismo, eleva-
ção da PA e da HÁ.

E) Entre os fatores socioeconômicos, podemos destacar
maior escolaridade, além de maior renda familiar,
como fatores de risco significativo para HA.

57. (CONCURSO CRATO/2021) O acolhimento como
dispositivo tecno-assistencial permite refletir e mu-
dar os modos de operar a assistência, pois O Acolhi-
mento com Classificação de Risco (ACCR) e as mu-
danças possíveis no trabalho nos serviços de urgên-
cia Acolhimento e Classificação de Risco nos Ser-
viços de Urgência questiona a clínica no trabalho
em saúde, os modelos de atenção e gestão e o acesso
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aos serviços. A avaliação de risco e vulnerabili-
dade não pode ser considerada prerrogativa exclu-
siva dos profissionais de saúde: o usuário e sua rede
social devem também ser considerados neste pro-
cesso. Em relação aos eixos e áreas para o ACCR,
pode afirmar que:

A) EIXO AMARELO: Este eixo está relacionado à clínica
do paciente grave, com risco de morte.

B) EIXO AZUL: é o eixo dos pacientes aparentemente
mais graves. O arranjo do espaço deve favorecer o aco-
lhimento do cidadão e a classificação do grau de risco.

C) Área Amarela: composta por uma sala de retaguarda
para pacientes ainda não estabilizados, porém que
ainda requerem cuidados especiais (pacientes críticos
ou semicríticos).

D) Área vermelha: composta pelas salas de observação,
que devem ser divididas por sexo (feminino e mascu-
lino) e idade (crianças e adultos), a depender da de-
manda.

E) Área Vermelha: é nesta área que está a sala de emer-
gência, para atendimento imediato dos pacientes com
risco de morte, e a sala de procedimentos especiais in-
vasivos.

58. (CONCURSO CRATO/2021) Nos últimos anos há
uma incidência crescente de infecções sexualmente
transmissíveis (IST), mais de um milhão de IST são
adquiridas todos os dias em todo o mundo. Assim:
corrimento vaginal intenso, amarelo-esverdeado,
bolhoso, com odor fétido (na maioria dos casos,
lembrando a peixe), está associado a:

A) Infecção por Micoplasma.

B) Tricomoníase.

C) Infecção por Chlamydia trachomatis.

D) Donovanose.

E) Vaginose bacteriana.

59. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o es-
tabelecido pelo Programa Nacional de Imunização
(PNI), através do Calendário Nacional de Vacina-
ção, uma criança com 04 meses de idade deve rece-
ber quais vacinas e doses?

A) A 1ª dose da vacina contra Rotavírus; a 2ª dose da va-
cina contra a Poliomielite; e a 3ª dose da vacina Penta-
valente.

B) A 2ª dose da vacina contra Rotavírus; a 1ª dose da va-
cina contra a Poliomielite; e a 1ª dose da vacina Pneu-
mocócica 10.

C) A 1ª dose da vacina contra Rotavírus; a 1ª dose da va-
cina contra a Poliomielite; e a 2ª dose da vacina Pneu-
mocócica 10.

D) A 2ª dose da vacina contra Rotavírus; a 2ª dose da va-
cina contra a Poliomielite; a 2ª dose da vacina Pneu-
mocócica 10; e a 2ª dose da vacina Pentavalente.

E) Apenas a 2ª dose da vacina contra Rotavírus.

60. (CONCURSO CRATO/2021) A Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)
reconhece a necessidade de identificar os elementos
psicossociais que acarretam a vulnerabilidade da
população masculina, além de evidenciar os prin-
cipais fatores de morbimortalidade como uma es-
tratégia de atenção integral à saúde, haja vista que
muitos agravos poderiam ser evitados, caso os ho-
mens realizassem, com regularidade, as medidas
de prevenção primária. O principal objetivo da
PNAISH constitui:

A) Promover a humanização, qualidade de vida e promo-
ção da integralidade do cuidado na população mascu-
lina, promovendo o reconhecimento e respeito à ética
e aos direitos obedecendo às suas peculiaridades soci-
oculturais.

B) Articular-se com as diversas áreas do governo com o
setor privado e a sociedade, compondo redes de com-
promisso e corresponsabilidade quanto à saúde e a
qualidade de vida da população masculina.

C) Disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais
educativos.

D) Estabelecimento de mecanismos de monitoramento e
avaliação continuada dos serviços e do desempenho
dos profissionais de saúde, com participação dos usuá-
rios.

E) Facilitar e ampliar o acesso com qualidade da popu-
lação masculina às ações e aos serviços de assistência
integral à saúde da Rede SUS, mediante a atuação nos
aspectos socioculturais, sob a perspectiva de gênero,
contribuindo de modo efetivo para a redução da mor-
bidade, da mortalidade e a melhoria das condições de
saúde.
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