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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

 
 

 Além deste CADERNO DE QUESTÕES, você deverá ter recebido o CARTÃO DE RESPOSTAS com o 
seu nome e o número de inscrição. Confira se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine 
o Cartão e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Em seguida, verifique se este 
caderno contém enunciadas 40 (quarenta) questões. 

 01 a 05 – Sistema Único de Saúde  
 06 a 35 – Conhecimentos Específicos  
 36 a 38 – Língua Portuguesa  
 39 a 40 – Língua Estrangeira  

 

 Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A 
questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais 
de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta. 

 Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva 
para consulta.  

 Não é permitido copiar as opções assinaladas no Cartão de Respostas. 
 O tempo máximo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do Cartão de Respostas, 

é de duas horas e o mínimo é de uma hora e trinta minutos. 
 Reserve os quinze minutos finais para preencher o Cartão de Respostas, usando, exclusivamente, caneta 

esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).  
 Certifique-se de ter assinado a lista de presença. 
 Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS, 

que poderá ser invalidado se você não o assinar. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
01 A partir da Lei 8080, foi criado o Sistema 
Único de Saúde, e ali estão descritos os suas 
diretrizes e seus princípios. Dessa forma, 
marque a opção correta em relação aos 
princípios constitucionais do SUS. 
  
(A) Equidade: confere ao Estado o dever do 

“atendimento integral, porém com 
prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais”.  

(B) Universalidade: considera a saúde como 
um “direito de todos e dever do Estado” se 
colocando como um direito fundamental 
de todo e qualquer cidadão. 

(C) Integralidade: A partir do texto 
constitucional de que “saúde é direito de 
todos”, previsto no artigo 196 da 
Constituição, esse princípio busca 
preservar o postulado da isonomia, visto 
que a própria Constituição, em Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 
artigo 5º, institui que “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza”. 

(D) Participação Social: o Sistema Único de 
Saúde está presente nas três esferas do 
governo - União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios - de forma que, o que é da 
alçada de abrangência nacional será de 
responsabilidade do Governo Federal, o 
que está relacionado à competência de 
um Estado deve estar sob 
responsabilidade do Governo Estadual, e 
a mesma definição ocorre com um 
Município. 

 
02 "Dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências." Essa 
descrição corresponde à seguinte Lei Federal:  
 
(A) 7.508/11 
(B) 8.069/90 
(C) 8.080/90 
(D) 8.142/90 
 
 
 
 
 
 
 

03  De acordo com o Art. 2° da Lei Federal 
8142/90, os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS) serão alocados como 
 
(A) despesas provenientes de capital privado 

incluídos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 

(B) investimentos previstos em lei 
orçamentária municipal, estadual e 
incentivos privados, de iniciativa do Poder 
Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional. 

(C) despesas de custeio e de capital do 
Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e 
indireta. 

(D) investimentos direcionado a programas 
de tecnologias em saúde. 

 
 
 
04  De acordo com a Constituição Federal de 
88, todas as afirmativas abaixo estão corretas, 
exceto uma. Identifique-a. 
 
(A) As instituições privadas não poderão 

participar de forma complementar do 
Sistema Único de saúde, segundo 
diretrizes deste, nem mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(B) São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da Lei, sobre 
sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado. 

(C) A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

(D) A assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. 
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05 De acordo com a Lei Federal no 8080, de 
19/09/90, a saúde tem como fatores 
determinantes e condicionantes, entre outros: 
 

(A) transporte, lazer, acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

(B) alimentação, moradia, saneamento 
básico. 

(C) educação, meio ambiente, trabalho. 
(D) todas as opções anteriores.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

06  O músculo orbitário que não se origina no 
anel tendinoso comum é o  
 

(A) reto superior. 
(B) oblíquo inferior. 
(C) reto lateral. 
(D) reto inferior. 
 
07 Em paciente com fissura lábio palatal, o 
reparo do lábio deve ocorrer idealmente em na 
faixa etária de 
 
(A) um a três meses. 
(B) três a seis meses. 
(C) seis meses a um ano. 
(D) um a dois anos. 
 
08 A síndrome causada por mutação do 
receptor 2 do FGFR2, que apresenta como 
características acrobraquicefalia, hipoplasia da 
maxila, sindactilia, é a síndrome de 
 
(A) Crouzon. 
(B) Gardner. 
(C) Apert. 
(D) Romberg. 
 
09 Aponte a opção que apresenta um espaço 
fascial secundário. 
 
(A) Submandibular 
(B) Bucal 
(C) Sublingual 
(D) Pterigomandibular 
 
10 Sobre o reflexo óculo cardíaco, é correto 
afirmar que   
 
(A) trata-se de  um reflexo vago trigeminal. 
(B) não ocorre em cirurgias da cavidade 

orbitária. 
(C) ocorre alteração da pressão arterial como 

principal consequência. 
(D) não ocorre extrassístoles ventriculares 

(PVCs). 

11 Os testes que monitoram o sistema 
extrínseco da coagulação são os seguintes: 
 
(A) TAP, PTT. 
(B) tempo de protrombina, INR. 
(C) coagulograma, INR. 
(D) tempo de protrombina, coagulograma. 
 
 
12 A dose máxima de lidocaína 2%, com 
1/100.000 de adrenalina (em mg), que pode ser 
administrada em um homem de 68 kg, hígido, é 
de 
 
(A) 340 mg. 
(B) 408 mg. 
(C) 476 mg.  
(D) 544 mg. 

13 Todos os opioides citados a seguir 
estimulam a liberação de histamina, exceto  
 
(A) morfina. 
(B) fentanil. 
(C) codeina. 
(D) meperidina. 
 
 
14 Assinale a opção que apresenta uma 
possível complicação transoperatória associada 
à realização de uma traqueostomia. 
 
(A) Enfisema subcutâneo 
(B) Pneumonia 
(C) Atelectasia 
(D) Estenose traqueal 
 
15 A principal neoplasia de glândula salivar 
maior em adultos é conhecida como 
 
(A) mucocele. 
(B) tumor de Warthin. 
(C) adenocarcinoma. 
(D) adenoma pleomórfico. 
 
16 A abordagem de uma fratura subcondilar 
pode ser realizada de todas as formas a seguir, 
exceto por meio 
 
(A) intraoral. 
(B) retromandibular. 
(C) pré-auricular. 
(D) submendibular (transmassetérico). 
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17 Uma causa idiopática de paralisia facial 
denomina-se   
 
(A) hespes zoster ótico 
(B) mastoidite coalescente 
(C) colesteatoma 
(D) síndrome de Melkersson- Rosenthal 
 
18 Assinale a opção que aprasenta uma 
síndrome associada a hipodontia. 
 
(A) Turner 
(B) Displasia cleidocraniana 
(C) Klippel Trenaunay Weber 
(D) Nance Horan. 
 
19 Com relação às hiperplasias condilares, 
pode-se afirmar que  
 
(A) o diagnóstico de hiperplasia ativa ou 

inativa pode ser feito exclusivamente por 
meio de cintilografia óssea de ATM. 

(B) tumores nem sempre devem ser 
cogitados como diagnóstico diferencial. 

(C) a ressonância magnética é o exame de 
imagem padrão-ouro na determinação 
das mesmas. 

(D) o desvio de mento progressivo é a queixa 
mais comumente encontrada entre os 
pacientes que apresentam hiperplasia 
condilar ativa. 

 
20 Constitui indicação para abordagem de 
urgência em fraturas orbitais a ocorrência de 
 
(A) proptose de bulbo ocular. 
(B) hematoma retrobulbar. 
(C) quemose com impossibilidade de oclusão 

palpebral. 
(D) restrição de movimentação ocular. 
 
21 São indicações absolutas para exodontia 
de dentes que se encontram no traço de fratura 
mandibular, exceto: 
 
(A) fraturas sem deslocamento, porém 

associadas a dente semi-irrompido. 
(B) grande mobilidade do dente. 
(C) presença de doença periodontal/caries 

extensas. 
(D) impedimento da redução da fratura pelo 

dente em questão. 
 
 
 
 
 

22  Várias lesões situadas nos ossos 
gnáticos respondem ao tratamento cirúrgico 
conservador. A lesão que apresenta maior 
tendência à recidiva após curetagem ou 
enucleação é o 

 
(A) tumor odontogênico adenomatoide. 
(B) fibro-odontoma ameloblástico.  
(C) cisto odontogênico glandular. 
(D) tumor odontogênico de células 

granulares. 

 
23 Em relação à distracção osteogênica 
mandibular, pode-se afirmar que 
 
(A) a ativação/dia deve ser de 2mm. 
(B) o tempo de latência deve ser em torno de 

sete dias. 
(C) é desnecessário um período de 

consolidação para se remover o distrator. 
(D) é dispensável a preocupação com germes 

dentários durante a osteotomia para 
instalação do distrator. 

 
24 A estética facial é um importante fator 
motivacional para a procura do tratamento 
cirúrgico e ortodôntico. Para se obter um 
resultado satisfatório, é necessária a 
associação entre uma face agradável e uma 
oclusão funcional. A avalição do perfil vertical da 
face através da exposição dos incisivos 
superiores em repouso é um dos critérios para 
esse resultado. A mensuração aceita para 
homens e mulheres, respectivamente, são: 
 
(A) 0 a 3 mm nos homens e 0 a 4 mm nas 

mulheres. 
(B) 0 a 2 mm nos homens e 0 a 4 mm nas 

mulheres. 
(C) 0 a 4 mm nos homens e 0 a 2 mm nas 

mulheres. 
(D) 0 a 2 mm nos homens e 0 a 3 mm nas 

mulheres. 
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25 A suspeita de que um paciente seja 
portador de uma discrasia sanguínea está 
dentre as raras situações em que exames 
laboratoriais pré-operatórios estão indicados 
para um procedimento cirúrgico oral. Dentre os 
exames laboratoriais que devem ser solicitados 
na triagem de uma discrasia sanguínea, 
encontra-se o tempo de sangramento (TS). A 
função laboratorial desse exame é a avaliação  
 
(A) da via extrínseca. 
(B) qualitativa das plaquetas. 
(C) da via intrínseca. 
(D) quantitativa das plaquetas.  

 
26 Paciente chega ao consultório com trismo 
significativo, necessitando de cuidados 
odontológicos. Nessa situação, pode-se realizar 
uma técnica anestésica de bloqueio mandibular 
de boca fechada denominada bloqueio 
mandibular de  
 
(A) Gow-Gates.  
(B) Wolfe-Gates. 
(C) Klokkevold.  
(D) Vazirani-Akinosi.  

 
27  Assinale a opção que apresenta lesão 
oral, fortemente associada à infecção pelo HIV.  
 
(A) Leucoplasia pilosa 
(B) Estomatite ulcerativa necrosante 
(C) Púrpura trobocitopênica 
(D) Hiperpigmentação melânica 
 
28  Todas as opções apresentam um sinal de 
osteíte localizada (alvéolo seco), exceto: 
 
(A) odor fétido. 
(B) mau hálito. 
(C) sangramento alveolar. 
(D) local da extração com cicatrização 

deficiente. 
 
29 Com relação às fraturas de face em 
pacientes pediátricos, assinale a opção correta.  
 
(A) Está indicado um amplo descolamento 

periosteal na área. 
(B) Está indicado o uso de material de fixação 

absorvível para todos os tipos de fraturas 
nessa faixa etária de paciente. 

(C) Está contraindicado o uso de enxerto em 
áreas de perda óssea. 

(D) Está indicado a realização de reparo 
cuidadoso das injúrias de tecido mole, 
principalmente o periósteo. 

 
30 São características clínicas da síndrome 
de Garner, exceto: 

(A) múltiplos osteomas. 
(B) pólipos intestinais. 
(C) macroglossia. 
(D) cistos epidérmicos. 

31 Em relação ao comportamento biológico 
do ameloblastoma, é correto afirmar que 
 
(A) o tipo sólido convencional não mostra 

acentuada tendência a recidiva.  
(B) esses tumores têm crescimento lento e 

são localmente invasivos.  
(C) a variante desmoplásica é considerada 

maligna com expressiva atipia celular. 
(D) é uma neoplasia que frequentemente se 

associa com metástases para linfonodos 
da região cervical. 

 
32 Durante o exame de um paciente 
politraumatizado, observa-se uma equimose 
retroauricular. A denominação desse sinal 
clínico e sua possível causa são, 
respectivamente, 
 
(A) sinal de Paul-Vicent  / laceração das vias 

aéreas superiores. 
(B) sinal de Hamsey-Hunt / lesão de conduto 

auditivo.  
(C) sinal de Battle  /  fratura de crânio.  
(D) sinal de Parinaud / síndrome do ápice 

orbitário. 
  

 
33  Considerando-se a cirurgia para 
osteotomia vertical do ramo da mandíbula, é 
correto afirmar que  
 
(A) a principal indicação dessa cirurgia é a 

correção de prognatismo mandibular. 
(B) sua grande desvantagem é que só pode 

ser realizada por acesso extraoral.  
(C) deve ser evitada em recuos mandibulares 

porque apresenta incidência de lesão do 
nervo alveolar inferior consideravelmente 
maior do que a técnica de osteotomia 
sagital. 

(D) sua principal vantagem é a facilidade de 
fixação interna rígida devendo-se utilizar 
preferencialmente duas placas para sua 
fixação. 
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34  A classificação de Pell e Gregory para 
inclusão de terceiros molares é muito utilizada 
no meio da especialidade de cirurgia. 
Considerando essa classificação e suas 
correlações, assinale a opção correta. 

 
(A) Quando o plano oclusal do terceiro molar 

inferior estiver entre o plano oclusal e o 
plano cervical do segundo molar vizinho, 
classifica-se como classe 2. 

(B) Quando a metade da coroa de um terceiro 
molar estiver coberta pela porção anterior 
do ramo mandibular, classifica-se como 
classe 2. 

(C) Os terceiros molares superiores são 
classificados em relação ao plano oclusal 
dos segundos molares vizinhos como 
classes 1, 2 e 3. 

(D) Quando a metade da coroa de um terceiro 
molar inferior estiver coberta pela porção 
anterior do ramo mandibular,  classifica-se 
como classe 2.  

 
 
35 Neoplasia nos maxilares que 
histopatologicamente apresenta-se semelhante 
a papila dentária de um dente em 
desenvolvimento. Apresenta crescimento lento, 
comportamento agressivo e alta taxa de 
recorrência. Radigraficamente apresenta-se 
como uma área radiolúcida unilocular ou 
multilocular, apresentando delicadas trabéculas 
ósseas organizadas em ângulo reto um ao lado 
do outro. Assinale a alternativa que corresponde 
a essa descrição.  

 
(A) Tumor odontogênico epitelial calcificante  
(B) Mixoma odontogênico  
(C) Ameloblastoma 
(D) Tumor odontogênico adenomatoide 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia com atenção o fragmento de texto 
seguinte, extraído da crônica “Sexta Black”, de 
Luana Génot, Revista Ela – O GLOBO, 29 de 
novembro de 2020, p.14. 
 
TEXTO: 
 
 Na sua opinião, Black Friday é um termo 
racista? Para alguns, este questionamento 
representa: “Ai, que mimimi. Tudo agora é 
racismo!”. Para outros, é tempo de repensar e 
ressignificar os usos deste e de outros termos 
que podem estar associados a um contexto 
racista. Estou com este grupo. E, 
independentemente de qual seja o seu 
pensamento, acho que cabem reflexões sobre o 
tema. 
 Há diversas teorias que explicam o início 
do uso da expressão. Uma das mais populares 
é que Black Friday seria, nos Estados Unidos, o 
dia seguinte à quinta-feira de Ação de Graças, 
no final do mês de novembro. Essa data marca 
o início das compras de Natal. Isso significaria 
que os números do comércio sairiam do 
vermelho e ficariam no lucro, marcado pela cor 
preta. 
 Já li também histórias que detectam, em 
1869, o primeiro uso do termo Black Friday, 
associado à quebra do mercado do ouro nos 
EUA, que teria provocado uma enorme crise 
financeira e a falência dos ricaços de Wall 
Street.  A crise é, portanto, associada ao termo 
Black, neste contexto de uma sexta-feira de 
vacas magras. 
 Há outras teses que alegam que, por volta 
dos anos 1800, proprietários de plantações do 
Sul dos Estados Unidos podiam comprar 
escravos com desconto na sexta-feira, logo 
após o famoso Dia da Ação de Graças. E essa 
teoria, apesar das controvérsias e, para muitos, 
falta de provas históricas, tem sido a base de 
argumentos de boicotes ao feriado e ações de 
varejistas, acusadas de reforçar elementos 
escravocratas nos dias de hoje. 

O certo é que o período de promoções 
das varejistas já não é o mesmo. 
[...]  
 
36  A estrutura textual predominante no 
fragmento anterior é a 
 
(A) injuntiva 
(B) expositiva 
(C) argumentativa 
(D) descritiva 
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37 “A crise é, portanto, associada ao termo 
Black, neste contexto de uma sexta-feira de 
vacas magras.” (linhas 25-27) 
 
A substituição do conectivo MANTÉM o sentido 
do enunciado acima em: 
 
(A) A crise é, por conseguinte, associada ao 

termo Black, neste contexto de uma sexta-
feira de vacas magras. 

(B) A crise é, entretanto, associada ao termo 
Black, neste contexto de uma sexta-feira 
de vacas magras. 

(C) A crise é, no entanto, associada ao termo 
Black, neste contexto de uma sexta-feira 
de vacas magras. 

(D) A crise é, todavia, associada ao termo 
Black, neste contexto de uma sexta-feira 
de vacas magras. 

 
 
38  “E essa teoria, apesar das controvérsias 
e, para muitos, falta de provas históricas, tem 
sido a base de argumentos de boicotes ao 
feriado e ações de varejistas, acusadas de 
reforçar elementos escravocratas nos dias de 
hoje.” (linhas 32-37) 
 
A expressão “essa teoria” tem função coesiva e 
retoma 
 
(A) o reforço de elementos escravocratas hoje 

em dia. 
(B) o aumento de argumentos de boicotes ao 

feriado e ações de varejistas. 
(C) a compra de escravos com desconto, na 

sexta-feira, após o Dia de Ação de 
Graças. 

(D) a constatação de que o período de 
promoções das varejistas não é o mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 

Lee el siguiente texto y escoge la opción 

correcta en las cuestiones formuladas 

seguidamente: 

La vacunación es la mejor arma 
contra la pobreza 

La desinformación irresponsable de 
los antivacunas ignora a quienes 
tienen más que perder si no se 
inmunizan: los más pobres y 

vulnerables, que corren el riesgo de 
morir si ellos o sus familias se 

enferman 
 
 
Una encuesta reciente detectó que uno de cada 
tres estadounidenses no estaría dispuesto a 
recibir una vacuna contra la covid-19. Mientras, 
el movimiento antivacunas supuestamente ganó 
al menos 7,8 millones de nuevos seguidores en 
las redes sociales desde 2019. Al igual que la 
propia pandemia, la desinformación y los 
rumores antivacunas no conocen fronteras. La 
mayor tragedia es que la reticencia a la 
inmunización amenaza con perjudicar más a los 
pobres. 

Ellos ya son los más golpeados por la 
pandemia: perdieron vidas, su sustento y el 
acceso a la nutrición y la atención sanitaria. Una 
cantidad cada vez mayor de mujeres y niños de 
poblaciones marginadas está quedando fuera 
del alcance de los servicios públicos, según 
queda reflejado en la mayor incidencia de 
violencia de género, el aumento de embarazos 
de adolescentes y la menor asistencia de 
parteras. En los próximos seis meses podrían 
morir un millón más de niños debido a las 
repercusiones de la pandemia; la mayor parte 
de estas muertes tendría lugar entre los 
desfavorecidos. 

Las vacunas protegen hasta tres millones de 
vidas cada año porque a menudo son el primer 
y único servicio de salud que llega a los hogares 
sin recursos. Quienes viven en condiciones 
miserables, desprovistos de instalaciones 
básicas de saneamiento, agua segura para 
beber, higiene, productos de limpieza y nutrición 
adecuada, tienen mayor riesgo de contraer 
enfermedades que las vacunas podrían prevenir 

https://news.gallup.com/poll/317018/one-three-americans-not-covid-vaccine.aspx
https://www.niemanlab.org/2020/07/one-group-thats-really-benefitted-from-covid-19-anti-vaxxers/
https://www.niemanlab.org/2020/07/one-group-thats-really-benefitted-from-covid-19-anti-vaxxers/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgwh.2020.00004/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgwh.2020.00004/full
https://plan-international.org/news/2020-06-25-covid-19-lockdown-linked-high-number-unintended-teen-pregnancies-kenya
https://plan-international.org/news/2020-06-25-covid-19-lockdown-linked-high-number-unintended-teen-pregnancies-kenya
https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-devastates-already-fragile-health-systems-over-6000-additional-children
https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-devastates-already-fragile-health-systems-over-6000-additional-children
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
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y de morir por esas afecciones. Y cuando están 
enfermos, suelen carecer de los medios 
financieros para acceder a la atención sanitaria. 
La protección oportuna con vacunas, que 
mantiene bajo control las enfermedades en las 
comunidades pobres y reduce las muertes 
infantiles prevenibles es, por lo tanto, su mejor 
opción para la supervivencia. 
 

ANURADHA GUPTA 
01 NOV 2020 - 21:10 BRST 

FUENTE: https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-02/la-
vacunacion-es-la-mejor-arma-contra-la-pobreza.html 

 
39 Según la autora del texto, la falta de 
vacunación afecta más gravemente a las 
personas pobres porque  
 
(A) ganan su sustento gracias a las medidas 

adoptadas por las autoridades 
competentes. 

(B) viven en condiciones más precarias y 
están más expuestas a enfermedades 
infecciosas. 

(C) tienen más incidencia de violencia de 
género y un mayor número de 
adolescentes embarazadas. 

(D) hacen uso de los servicios de salud 
públicos aunque viven en hogares sin 
recursos económicos. 

40 Para Anuradha Gupta, las vacunas son 
importantes para la población más pobre porque 
suelen ser 
 
(A) una oportunidad de sustento. 
(B) una violencia cometida contra ella. 
(C) el único servicio de salud que reciben. 
(D) la mayor tragedia para la inmunización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA INGLESA 
 

 
 
Frontline workers and COVID-19 
 

Going to work during this COVID-19 pandemic 
has placed frontline workers under immense 
and unprecedented pressure. Exposure to 
excessive stress, for prolonged periods, can 
have many harmful consequences on the 
emotional and mental well-being of frontline 
workers. It can: lead to burnout syndrome; 
trigger common mental disorders such as 
depression and anxiety or post-traumatic stress 
disorder (PTSD); result in unhealthy behaviours, 
like the frequent use of tobacco, alcohol or other 
substances; result in frequent absence from 
work or reduced productivity while at work. 
 
While many of the efforts to reduce stress and 
care for frontline workers must be made by 
organizations, managers and health 
administrators, frontline workers can also take 
the following actions to cope with stress. 
 

 Identify which things are within your 
control, and which challenges you have 
no control over. 

 Stay connected. 

 Exchange support with trusted 
colleagues at work, as many may be 
having similar experiences. 

 Maintain a healthy lifestyle: healthy diet 
and exercises.  

 Rest during any downtime at work and 
get enough sleep between shifts. 

 Avoid using tobacco, alcohol or other 
substances. 

 Practice techniques like breathing 
exercises, relaxation, meditation. 

 Know your limits. 

 Seek help from a health professional if 
your feelings of distress persist and it 
becomes difficult to cope with your daily 
activities at work or at home. This could 
be your doctor or a psychiatrist or 
therapist. 

 

Adapted from: http://www.emro.who.int/mnh/news/ 
frontline-workers-and-covid-19-coping-with-stress.html. 

Access: 10 Jan 2020. 
 

https://elpais.com/hemeroteca/2020-11-01/
http://www.emro.who.int/mnh/news/
http://www.emro.who.int/index.php


 

 10 

 

Glossary: frontline workers: profissionais da “linha 
de frente”; harmful: prejudiciais, danosas; well-being: 
bem-estar; lead to: levar a; burnout syndrome: 
estafa; trigger: desengatilhar; trusted: confiáveis; 
breathing: respiração; seek: procure.  

 
39 “Burnout syndrome, depression, anxiety 
or PTSD; frequent use of tobacco, alcohol or 
other substances and frequent absence from 
work” are used in the text as examples of:  

 

(A) different types of action that can be taken 
for dealing with excessive stress for 
prolonged periods during the COVID-19 
pandemic. 

(B) suggested causes of the unprecedented 
pressure put on frontline workers during 
the COVID-19 pandemic. 

(C) unforeseen collateral effects of suggested 
actions to cope with the excessive 
exposure to stress during the COVID-19 
pandemic. 

(D) possible emotional and mental 
consequences of the frontline workers’ 
exposure to excessive stress during the 
COVID-19 pandemic. 

 
40  Some of the suggestions for frontline 
workers to cope with stress are: 

 

(A) to maintain a healthy diet; to practice 
techniques like relaxation and meditation; 
to get enough sleep between shifts.  

(B) to get help from a health professional; to 
consume alcohol or other substances; to 
reduce productivity at work.  

(C) to seek help from managers and health 
administrators; to exchange support with 
trusted colleagues at work; to know the 
patients’ limits.  

(D) to avoid resting during any downtime at 
work; to practice techniques like breathing 
exercises; to be frequently absent from 
work. 
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