
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

103 - MÉDICO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursopastosbons@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 
 

Não é próprio falar sobre os alunos... 

 

 
1 Gosto de ouvir conversas. Mania de psicanalista. É que nas conversas moram mundos diferentes do meu. Thomas Mann, 

no seu livro José do Egito, conta de um diálogo entre José e o mercador que o comprara para vendê-lo como escravo, no 

Egito: “Estamos a um metro de distância um do outro. E, no entanto, ao seu redor gira um universo do qual o centro és tu e 

não eu. E ao meu redor gira um universo do qual o centro sou eu, e não tu.”  

2 Fascinam-me esses universos que me tangenciam e que, no entanto, estão distantes de mim. Gosto de ouvir conversas 

para viajar por outros mundos. Por vários anos eu viajei diariamente de trem, de Campinas para Rio Claro, onde eu era 

professor na antiga Faculdade de Filosofia. No mesmo vagão viajavam também muitos professores a caminho das escolas 

onde trabalhavam. Iam juntos, alegres e falantes... Por anos escutei o que falavam. Falavam sempre sobre as escolas. Era ao 

redor delas que giravam os seus universos. Falavam sobre diretores, colegas, salários, reuniões, relatórios, férias, programas, 

provas. Mas nunca, nunca mesmo, eu os ouvi falar sobre os seus alunos. Parece que no universo em que viviam não havia 

alunos, embora houvesse escolas. Se não falavam sobre alunos é porque os alunos não tinham importância.  

3 Participei da banca que examinou uma tese de doutorado cujo tema eram os livros em que, nas escolas, são registradas as 

reuniões de diretores e professores. A candidata se dera ao trabalho de examinar tais reuniões para saber sobre o que falavam 

diretores e professores. As coisas registradas eram as coisas importantes que mereciam ser guardadas para a posteridade. Nos 

livros estavam registradas discussões sobre leis, portarias, relatórios, assuntos administrativos e burocráticos, eventos, festas. 

Mas não havia registros de coisas relativas aos alunos. Os alunos, aqueles para os quais as escolas foram criadas, para os 

quais diretores e professoras existem, ausentes. Não, não era bem assim: os alunos estavam presentes quando se constituíam 

em perturbações da ordem administrativa. Os alunos, meninos e meninas, alegres, brincalhões, curiosos, querendo aprender, 

alunos como companheiros dessa brincadeira que se chama ensinar e aprender –– sobre tais alunos o silêncio era total. 

4 Essa ausência do aluno –– não do aluno a quem o discurso administrativo das escolas se refere como “o perfil dos nossos 

alunos”, nem esse nem aquele, todos, aluno abstrato –– não esse mas aquele aluno de rosto inconfundível e nome único: esse 

aluno de carne e osso que é a razão de ser das escolas. Ah, é importante nunca se esquecer disso: alunos não são unidades 

bio-psicológicas móveis sobre os quais devem-se gravar os mesmos saberes, não importando que sejam meninos nas praias 

do Nordeste, nas montanhas de Minas, às margens do Amazonas, ou nas favelas do Rio. Os alunos são crianças de carne e 

osso que sofrem, riem, gostam de brincar, têm o direito de ter alegrias no presente, e não vão à escola para serem 

transformados em unidades produtivas no futuro. E é essa ausência desse aluno de carne e osso que está progressivamente 

marcando os universos que giram em torno da escola. Os professores não falam sobre os alunos. 

5 Na verdade, não é próprio que os professores falem com entusiasmo e alegria sobre os alunos. Os alunos não são tema de 

suas conversas. Acontece nas escolas primárias (ainda escrevo do jeito antigo porque não acredito que a mudança de nomes 

mude a realidade...). Mas não só nelas. Lembro-me de uma brincadeira séria que corria entre os professores de uma de nossas 

universidades mais respeitadas. Diziam os professores que, para que a dita universidade fosse perfeita, só faltava uma coisa: 

acabar com os alunos... Brincadeira? Psicanalista não acredita na inocência das brincadeiras. 

6 Com isso concordam os critérios de avaliação dos docentes, impostos pelos órgãos governamentais: o que se computa, 

para fins de avaliação de um docente, não são as suas atividades docentes, relação com os alunos, mas a publicação de artigos 

em revistas indexadas internacionais. O que esses critérios estão dizendo aos professores é o seguinte: “Vocês valem os 

artigos que publicam: publish or perish”!  

7 Num universo assim definido pelo discurso dos burocratas o aluno, esse aluno em particular, cujo pensamento é obrigação 

do professor provocar e educar, se constitui num empecilho à atividade que realmente importa. Os raros professores que têm 

prazer e se dedicam aos seus alunos estão perdendo o tempo precioso que poderiam dedicar aos seus artigos. “Aquele que é 

um verdadeiro professor toma a sério somente as coisas que estão relacionadas com os seus estudantes – inclusive a si mesmo” 

(Nietzsche). Eu sonho com o dia em que os professores, em suas conversas, falarão menos sobre os programas e as pesquisas 

e terão mais prazer em falar sobre os seus alunos.  

 

Extraído de: 

http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F212282%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FDesejodeEnsinarB

log.pd
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01) Além do autor demonstrar um certo distanciamento da 

temática aluno por parte dos professores e outros 

profissionais de educação, o mesmo caracteriza a 

seguinte ausência:  
 

(A) A ausência do aluno associada ao aluno abstrato, 

representado pela individualidade. 

(B) A ausência do aluno associada à falta de 

personalização do mesmo como ser único dotado de 

características e peculiaridades individuais. 

(C) A ausência do aluno enquanto ser personalizado, ou 

seja, o aluno não era visto como um ser com potencial 

e capacidade para aprender. 

(D) A ausência do assunto aluno nas conversas e reuniões 

de diretores e professores marcadas pelo discurso 

administrativo predominante nas escolas. 

 

02) Diante das ideias discutidas acerca do aluno, qual é o 

ponto de vista do autor sobre a classe de educandos? 
 

(A) Os alunos, além de ser seres bio-psicológicos, não 

devem ser vistos como peças-chave, em que o 

professor utiliza-os somente como depósito de 

saberes. 

(B) Os alunos não podem ser vistos pelo ponto de vista 

bio-psicológico, pois são seres dotados de condições e 

necessidades diferentes, devendo haver uma 

intervenção que atenda para sua condição enquanto ser 

com sentimentos, anseios e peculiaridades. 

(C) Os alunos devem ser vistos, antes de tudo, como seres 

dotados de capacidades bio-psicológicas. 

(D) Os alunos devem ser trabalhados segundo a sua 

condição bio-psicológica, atentando para o universo e 

contexto diferentes em que estão inseridos. 

 

03) “Os alunos, meninos e meninas, alegres, brincalhões, 

curiosos, querendo aprender, alunos como 

companheiros dessa brincadeira que se chama ensinar 

e aprender –– sobre tais alunos o silêncio era total”. (3º 

parágrafo) 
 

O que essa afirmação dada pelo autor revela? 

(A) Havia uma despersonalização quanto ao ser aluno, era 

visto como mais uma peça de trabalho, sem uma 

proximidade e intimidade com o ser indivíduo. 

(B) Havia uma inexistência de alunos com a vontade de 

aprender, eram formados, na maioria das vezes, por 

discentes descomprometidos com o ambiente de 

aprendizagem. 

(C) Havia um desinteresse por parte dos professores 

perante a falta de capacitação para ensinar os alunos 

que fugiam das regras formais das escolas, sendo 

discriminados aqueles discentes considerados alegres, 

brincalhões e curiosos. 

(D) Havia uma concepção equivocada do professor diante 

dos alunos, em que os considerados alegres, 

brincalhões e curiosos eram podados e não eram 

explorados de acordo com a sua capacidade. 

04) A partir das ideias apontadas no texto, qual é a análise 

nas instituições de ensino em relação ao 

posicionamento indiferente dos profissionais de 

educação diante da classe de estudantes? 

 

(A) São fatos que predominam no ensino básico, ou, como 

afirma o autor, nas escolas primárias, em que a 

preocupação dos professores consiste em apenas 

alcançar os métodos pedagógicos estipulados e pré-

estabelecidos. 

(B) São fatos que circulam pelos profissionais de educação 

não de modo institucional mas ideológico, podendo 

ser vistos independente do grau de ensino em que o 

professor se insere. 

(C) São fatos causados por questões socioculturais em que 

o aluno, quando inserido em um âmbito como a 

universidade, são diferenciados pelas suas origens e 

capacidades cognitivas diversas.  

(D) São fatos cada vez mais comum em escolas e em 

universidades, onde há uma divergência natural de 

ideias entres professores e alunos. 

 

05) “Fascinam-me esses universos que me tangenciam e 

que, no entanto, estão distantes de mim”. (2º 

parágrafo) 

 

Segundo o autor, a maneira pela qual se pode ter contato 

com os universos que o tangenciam é: 

(A) Através das conversas em que lhe permite a 

possibilidade de viajar para outros universos. 

(B) Através do contato com profissionais que possuem 

muitas experiências de aspecto social, estabelecendo, 

assim, um elo entre universos conhecidos e 

desconhecidos. 

(C) Por meio de livros em que apresentam vários 

universos distintos, mas que se dialogam. 

(D) Por meios de viagens que permitem ter contato com 

diversas culturas, ou seja, vários universos. 

 

06) “Por vários anos eu viajei diariamente de trem, de 

Campinas para Rio Claro, onde eu era professor na 

antiga Faculdade de Filosofia. No mesmo vagão 

viajavam também muitos professores a caminho das 

escolas onde trabalhavam. Iam juntos, alegres e 

falantes... Por anos escutei o que falavam”. (2º 

parágrafo). Segundo o autor, os professores: 

 

(A) Possuíam um universo restrito, em que as conversas 

giravam em torno da escola como instituição, e, raras 

vezes, o alunado e o ensino eram o centro de suas 

conversas. 

(B) Possuíam universos comuns entre si e que estavam 

relacionados ao seu mundo em questão: diretores, 

colegas, salários, alunos, reuniões, relatórios, férias, 

programas, provas etc. 
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(C) Seus universos eram marcados por conversas 

relacionados ao seu trabalho, ou seja, ao seu mundo, 

ao universo escolar. No entanto, o assunto referente ao 

discente era distante. 

(D) Suas conversas envolviam assuntos administrativos 

escolares em que o aluno era visto como uma peça-

chave de toda essa administração. 

 

07) “Participei da banca que examinou uma tese de 

doutorado cujo tema era os livros em que, nas escolas, 

são registradas as reuniões de diretores e professores”. 

(3º parágrafo) 

 

Diante dessa participação, qual foi a conclusão do autor? 

(A) As coisas que foram registradas eram, de fato, de 

cunho importante e relevante para escola como um 

ambiente de ensino e aprendizagem. 

(B) As coisas que foram registradas, foram, na maioria das 

vezes, de cunho burocrático. Desse modo, a inserção 

do discente seria divergente ao universo que foi 

fundamentado nesses livros, cujo propósito são os 

registros das reuniões de diretores e professores. 

(C) O registro sobre leis, portarias, relatórios, assuntos 

administrativos e burocráticos, eventos e festas eram 

os meios norteadores que auxiliavam os professores 

nas suas relações com os alunos. 

(D) Os alunos não eram o centro do assunto que envolvia 

esses livros de registros. Todavia, a inserção desses 

discentes era dada quando a sua interferência era de 

cunho negativo. Ou seja, quando atrapalhavam a 

ordem administrativa. 

 

08) “Gosto de ouvir conversas. Mania de psicanalista. É 

que nas conversas moram mundos diferentes do meu”. 

(1º parágrafo) 

 

De acordo com as ideias expostas no texto, as conversas: 

(A) Representam mundos diferentes e que refletem o 

egocentrismo: um mundo em que cada um está na 

posição de centro. 

(B) São formadas por universos únicos e complexos que 

se transformam e se transcendem com o diálogo. 

(C) São universos que se expandem na troca de diálogos, 

mas que não perdem o seu valor de representar cada 

personalidade que se revela por meio da 

externalização do pensamento. 

(D) Transformam o diálogo em um conflito de mundos 

diferentes, pois cada um se vê na necessidade de expor 

o seu mundo, o seu universo. 

 

09) Qual outro meio que proporciona para que tal 

sentimento de distância entre o universo do professor 

e do aluno se intensifica mais ainda? 

 

(A) Os critérios de avaliação que marcam o discurso 

burocrata, a partir de uma enfatização nos trabalhos 

administrativos, em que os professores produzem 

vários textos, de relatórios a artigos. 

(B) Os critérios de avaliação produzidos pelos docentes 

que priorizam somente as atividades relacionadas à 

produção de artigos. 

(C) Os critérios avaliativos impostos pelo governo, 

fazendo com que o professor publique artigos que 

delimitam e reduzem a capacidade do aluno como ser 

ativo e produtor de conhecimentos. 

(D) Os critérios avaliativos governamentais que suplantam 

a relação professor-aluno, ressaltando somente a 

produção científica. 

 

10) “E, no entanto, ao seu redor gira um universo do qual 

o centro és tu e não eu”. (1º Parágrafo) 

 

O termo em destaque pode ser substituído, sem que haja 

perda de sentido, por: 

(A) Destarte. 

(B) Não obstante. 

(C) Por conseguinte. 

(D) Porquanto. 

 

11) “Fascinam-me esses universos que me tangenciam e 

que, no entanto, estão distantes de mim” (2º 

parágrafo). O termo em destaque trata-se de um: 

 

(A) Aposto. 

(B) Objeto direto. 

(C) Objeto indireto. 

(D) Sujeito. 

 

12) “Gosto de ouvir conversas para viajar por outros 

mundos” (2º parágrafo). 

 

Assinale a alternativa em que a preposição para possui o 

mesmo valor semântico da preposição em destaque no 

exemplo acima dado: 

(A) A candidata se dera ao trabalho de examinar tais 

reuniões para saber sobre o que falavam diretores e 

professores. 

(B) Diziam os professores que, para que a dita 

universidade fosse perfeita, só faltava uma coisa: 

acabar com os alunos. 

(C) Para Nietzsche, aquele que é um verdadeiro professor 

toma a sério somente as coisas que estão relacionadas 

com os seus estudantes – inclusive a si mesmo. 

(D) Por vários anos eu viajei diariamente de trem, de 

Campinas para Rio Claro. 

 

13) “Os alunos, aqueles para os quais as escolas foram 

criadas, para os quais diretores e professoras existem, 

ausentes”. (3º parágrafo) 

 

A palavra em destaque refere-se ao termo: 

(A) Alunos. 

(B) Diretores. 

(C) Escolas. 

(D) Existem. 
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14) “Thomas Mann, no seu livro José do Egito, conta de 

um diálogo entre José e o mercador que o comprara 

para vendê-lo como escravo, no Egito”. (1º parágrafo) 

 

A acentuação também está correta na seguinte forma verbal 

em destaque: 

(A) Após distinguí-lo dos demais, foi feita a classificação 

e a padronização. 

(B) Joana leu o livro com a ideia de traduzí-lo para o 

francês. 

(C) Meu desejo é atribuí-lo as responsabilidades de 

acordo com as suas competências. 

(D) O juiz desejou puní-lo pela sua atitude agressiva 

dentro de campo. 

 

15) “A candidata se dera ao trabalho de examinar tais 

reuniões para saber sobre o que falavam diretores e 

professores”. (3º parágrafo) 

 

Assinale a alternativa em que a palavra em destaque abaixo 

é também um substantivo Biforme: 

(A) O artista famoso recebeu muitos aplausos em meio a 

vaias. 

(B) O cônjuge exigiu ficar com a casa após a separação. 

(C) O estudante está se preparando há meses para o 

ENEM. 

(D) O padre terminou a missa no horário de praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. O Art. 19-A afirma que as ações 

e serviços de saúde voltados para o atendimento das 

populações indígenas, em todo o território nacional, 

coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto 

nesta Lei. Sobre o atendimento dessas populações, 

analise os itens a seguir, marcando (V) para 

Verdadeiro e (F) para Falso:  

 

( ) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 

ser, como o SUS, centralizado, hierarquizado e 

nacionalizado. 

( ) Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, 

financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

( ) O SUS servirá de retaguarda e referência ao 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, 

para isso, ocorrer adaptações na estrutura e 

organização do SUS nas regiões onde residem as 

populações indígenas, para propiciar essa integração e 

o atendimento necessário em todos os níveis, sem 

discriminações. 

 

A sequência do correto julgamento é:  

(A) V, F, V 

(B) V, V, F 

(C) F, F, V 

(D) V, V, V 

 

17) As aplicações e funções de prestação de serviços de 

saúde, assumindo também os papéis de regulação e de 

financiamento das ações e serviços de saúde podem 

ser: 

 

(A) Aplicadas a uma regulação normativa internacional. 

(B) De exclusividade da iniciativa privada. 

(C) Assumidas pelo Estado de forma integral ou 

parcialmente. 

(D) De exclusividade do Estado. 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                        

QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 CARGO: 103 – MÉDICO                                                                                                                                  Página 7 de 10 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

18) A Lei Orgânica da Saúde, em 1990 estabeleceu os 

princípios do Sistema Único de Saúde. Princípios 

esses que podem ser divididos em universalidade, 

integralidade e da equidade (princípios ideológicos ou 

doutrinários), descentralização, da regionalização e da 

hierarquização (princípios organizacionais) e o 

princípio da participação popular. Julgue as 

afirmativas em verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

I. O princípio da universalidade propõe que o Estado tem 

a obrigação de prover atenção à saúde garantindo a 

todos sem discriminação de ordem previdenciária, e o 

princípio da integralidade inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos, bem como 

individuais quanto os coletivos. 

II. A Equidade é o princípio da Justiça Social, todos 

devem ter igualdade de oportunidade em usar o 

sistema de saúde, portanto, as disparidades sociais e 

regionais do Brasil não devem ser levadas em 

consideração, pois devem ser atendidos de igual modo. 

III. O controle social, como é chamado o princípio da 

participação popular, foi regulado pela Lei 8.142. 

Sendo a participação dos usuários na gestão do SUS 

através das Conferências de Saúde e através dos 

Conselhos de Saúde. 

IV. O princípio da descentralização político-

administrativa existe em três níveis ou esferas: 

nacional, estadual e municipal, onde cada uma possui 

um comando único e atribuições próprias. As 

transferências passaram a ser “fundo-a-fundo” 

baseado em sua população e no tipo de serviço 

oferecido e não no número de atendimentos. 

V. O princípio da hierarquização e regionalização dividiu 

os serviços de saúde em níveis de complexidade; o 

nível primário deve ser oferecido diretamente a 

população enquanto os outros devem ser utilizados 

apenas quando necessário. Cada serviço de saúde tem 

uma área de abrangência, sendo responsável pela 

saúde de uma parte da população.  

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Todas as afirmativas são falsas. 

(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

19) A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8080/1990) 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. Sobre o que é disposto nessa lei, 

assinale a alternativa falsa. 

 

(A) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

(B) A saúde é um direito fundamental do ser humano 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício, exceto as empresas.  

(C) Dentre o campo de atuação do SUS inclui a execução 

de ações em vigilância sanitária, vigilância 

epidemiológica, de saúde do trabalhador e de 

assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica.   

(D) É objetivo do SUS a identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

 

20) As Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde são 

instâncias colegiadas reguladas pela Lei 8.142/1990 

que propõe a participação dos usuários na gestão da 

SUS. Sobre essas instâncias, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos 

com a representação dos vários segmentos sociais, 

para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 

Saúde. 

(B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde 

e Conferências será paritária em relação ao conjunto 

dos demais segmentos. 

(C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 

terão sua organização e normas de funcionamento 

definidos por leis complementares e publicações 

oficiais. 

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão representação 

no Conselho Nacional de Saúde. 
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21) O Sistema Único de Saúde pode ser entendido a partir 

da imagem de um núcleo comum (único), que 

concentra os princípios doutrinários, e uma forma de 

organização e operacionalização, os princípios 

organizativos. Não é um princípio do SUS: 
 

(A) Universalidade. 

(B) Parcialidade. 

(C) Integralidade. 

(D) Equidade. 

 

22) Coagulopatia é uma perturbação patológica da 

coagulação de sangue (estados protrombóticos e 

diáteses hemorrágicas) devido transtorno ou carência 

de fatores plasmáticos que intervêm na coagulação. O 

risco de coagulopatia em pacientes politransfundidos 

está associado a: 
 

(A) Hipocalemia no sangue estocado. 

(B) À duração da hipotensão e da hipopersfusão. 

(C) À historia anterior de transfusão. 

(D) À rápida velocidade de hemotransfusão. 

 

23) O cálculo renal é uma massa sólida formada por 

pequenos cristais, que podem ser encontrados tanto 

nos rins quanto em qualquer outro órgão do trato 

urinário. O cálculo renal é conhecido popularmente 

como pedras nos rins. No que diz respeito a origem dos 

cálculos renais, o tipo mais comum são os formados 

por: 

 

(A) Ferro. 

(B) Cistina. 

(C) Cálcio. 

(D) Acido úrico. 
 

24) Paciente dá entrada no pronto atendimento hospitalar 

com quadro de hipotensão, dor torácica típica e 

dispnéia. ECG evidencia infarto de ventrículo direito. 

Qual das drogas abaixo é contraindicada, nessa 

situação, sendo que o paciente refere que usou 

sildenafil há 5 horas atrás: 

 

(A) Propanolol. 

(B) Isordil. 

(C) Enoxaparina. 

(D) AAS. 

 

 

 

 

25) O traumatismo torácico encontra-se hoje entre as 

principais causas de morte, principalmente no que se 

refere a traumatismos causados por acidentes 

automobilísticos. No tratamento da contusão 

pulmonar, devemos evitar: 

 

(A) Hidratação excessiva. 

(B) Fisioterapia respiratória. 

(C) Entubação orotraqueal. 

(D) Diuréticos. 

 

26) A manifestação mais precoce da nefropatia diabética é 

o aparecimento de:  

 

(A) Retenção nitrogenada. 

(B) Queda do ritmo da filtração glomerular. 

(C) Microalbuminúria. 

(D) Edema de membros inferiores. 

 

27) Homem, 56 anos, dá entrada no serviço de urgência do 

hospital, apresentando dispneia e dor torácica intensa 

com irradiação para a mandíbula, o eletrocardiograma 

evidencia supradesnivelamento do segmento ST em 

D2, D3 e AVF. Dos marcadores de lesão miocárdica 

solicitados pelo médico da urgência, aquele que 

retornará mais rapidamente ao normal será o(a): 

 

(A) Troponina I. 

(B) Relação CPK/CK-MB. 

(C) Mioglobina. 

(D) CKMB-massa. 

 

28) O processo de parto pode durar de 8 a 12 horas. É claro 

que pode haver exceções. Tudo depende do estado da 

mamãe e do bebê. As complicações do parto podem 

ocorrer durante qualquer dos períodos do parto 

(contrações, dilatação e expulsão) e requerem uma 

intervenção rápida e eficaz para evitar danos na mãe e 

no seu bebê. Neste contexto, em qual das situações 

abaixo deve ser utilizada a manobra de Mauriceau? 

 

(A) Assinclitismo. 

(B) Parto cesárea. 

(C) Parto pélvico. 

(D) Sinclitismo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 

http://br.guiainfantil.com/materias/gravidez/concepcaoo-parto/
http://br.guiainfantil.com/materias/gravidez/concepcaoo-parto/
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29) Nos seres humanos, a pelve (ou popularmente 

chamada de bacia) contém os principais 

componentes abdominais: a bexiga, partes terminais 

dos ureteres, órgãos genitais, pélvicos, reto, vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Nas mulheres, 

também aloja ovários e útero. Para acomodar 

o feto durante toda gestação, a pelve feminina é mais 

larga do que nos homens; a pelve tem fundamental 

importância na proteção dos órgãos localizados na 

cavidade pélvica, também atua como ponto de fixação 

para os músculos do períneo e dos membros inferiores. 

A bacia caraterizada pela forma triangular no estreito 

superior é chamada de: 

 

(A) Andróide. 

(B) Antropóide. 

(C) Ginecóide. 

(D) Platipelóide. 

 

30) Paciente é abordado em via pública pelo SAMU, que 

constatou parada cardiorespiratória; iniciada 

ressussitação cardiopulmonar. Após monitorização do 

paciente, observou-se que o paciente estava com 

AESP. De acordo com a American Heart Association, 

faz parte das opções terapêuticas: 

 

(A) Adenosina, bicarbonato de sódio. 

(B) Adrenalina, cardioverssão elétrica. 

(C) Epinefrina, desfibrilação. 

(D) Epinefrina, massagem cardiaca. 

 

31) A notificação compulsória consiste na comunicação às 

Secretarias Estaduais (SES) e Municipais de Saúde 

(SMS) em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a 

partir da ocorrência ou suspeita inicial de: Casos 

individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou 

confirmados, óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 

49 anos) e óbitos fetais ou infantis (menores de 1 ano), 

por qualquer causa. 

 

A notificação deve ser feita por profissionais de saúde 

ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de 

controle pertinentes. Além disso, alguns eventos ambientais 

e doença ou morte de determinados animais também se 

tornaram de notificação obrigatória. 

São doenças de notificação compulsória, exceto: 

(A) Rubéola. 

(B) Tétano. 

(C) Varicela. 

(D) Varíola. 

 

32)  A maturidade fetal consiste no pleno 

desenvolvimento dos diversos órgãos e sistemas fetais 

que, no seu processo fisiológico normal, se completa 

entre 37 e 40 semanas de gestação. Com o intuito de 

avaliar a maturidade fetal, qual dos exames abaixo é 

utilizado? 

 

(A) Cardiotocografia fetal. 

(B) Dopplerfluxometria da artéria umbilical. 

(C) Teste de Clements. 

(D) Volume do líquido amniótico. 

 

33) Paciente de 50 anos, dá entrada no pronto socorro, com 

queixa de tontura e sangramento vaginal intenso 

iniciado há cerca de 2 dias. Refere consulta prévia com 

ginecologista, onde foi orientada que a paciente já 

havia atingido a menopausa. Qual das alternativas a 

seguir apresenta a principal hipótese diagnóstica do 

caso descrito? 

 

(A) Câncer de colo uterino. 

(B) Câncer de endométrio. 

(C) Pólipo endometrial. 

(D) Uso de estrogênio exógenos. 

 

34) A hipertensão secundária pode ser causada por doença 

de base pré estabelecida,  como os distúrbios da 

tireoide ou em glândulas endocrinológicas, como a 

suprarrenal. Das alternativas abaixo, a que não 

apresenta fator que influencia nos níveis de pressão 

arterial, é:  

 

(A) Consumo excessivo de sal. 

(B) Diabetes. 

(C) Fumo. 

(D) Sono adequado. 

 

35) A Campanha Nacional de Amamentação deste ano 

teve como tema "Amamentação. Um ganho para a vida 

toda" e integrou a 22º Semana Mundial de 

Amamentação, que é comemorada em mais de 170 

países no mundo. Das condições maternas abaixo, está 

contraindicada a amamentação em: 

 

(A) AIDS. 

(B) Citomegalovírus. 

(C) Sífilis. 

(D) Toxoplasmose. 
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36) Osteomielite é, por definição, um quadro inflamatório 

que afeta um ou mais ossos, geralmente provocado por 

infecção bacteriana ou fúngica. As infecções por 

osteomielite em crianças com anemia falciforme 

possuem como agente etiológico mais frequente  o(a): 

 

(A) Haemophilus. 

(B) Salmonella. 

(C) Staphilococus epidermides. 

(D) Streptococcus viridans. 

 

37) Analise as afirmações e marque a alternativa correta 

no que diz respeito à anemia falciforme. 

 

I. A maioria dos pacientes apresenta icterícia. 

II. O baço, no primeiro ano de vida aumenta muito. 

III. Os pulmões são preservados. 

IV. A cardiomegalia ocorre primeiro por hipertrofia do 

ventrículo esquerdo e, posteriormente, do direito. 

 

(A) Todas são corretas. 

(B) Apenas IV é correta. 

(C) Apenas III e IV são corretas. 

(D) Apenas I e II são corretas. 

 

38) A esplenectomia geralmente é feita através 

de laparoscopia. Em casos de trauma ou baços 

grandes, é realizada a cirurgia aberta. A esplenectomia 

está contraindicada em: 

 

(A) Tumor esplênico primário. 

(B) Leucemia aguda. 

(C) Esferocitose hereditária. 

(D) Abcesso esplênico. 

 

39) O parto normal pode ser realizado em posições 

variadas, como deitada, de cócoras ou utilizando uma 

cadeira de parto. Há também a possibilidade de ser 

realizado na água, em uma banheira apropriada. 

Quanto aos locais, em maternidades há mais recursos 

de assistência para a mãe e o recém-nascido, mas há 

quem opte por ter o bebê em casas de parto ou no 

próprio domicílio. Nem sempre o parto normal é 

possível. Nesses casos, a cesariana é uma cirurgia 

decisiva para garantir a segurança da mãe e do bebê. 

 

Considere as assertivas. 

I. HIV materno. 

II. Placenta prévia. 

III. Desproporção cefalopélvica. 

 

Apresenta(m) contraindicação(ões) absoluta(s) ao parto 

normal em: 

(A) I, II e III. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I. 

(D) Apenas em I e III. 

 

40) Em consulta no posto de saúde, Joana retorna com 

exames previamente solicitados. Em investigação de 

amenorreia primária, apresenta quadro de 

hipogonadismo hipogonadotrofico com resposta 

gonadotrófica ao teste do GNRH. O diagnóstico mais 

provável de Joana é: 

 

(A) Sheeham. 

(B) Rokitansky. 

(C) Kallmann. 

(D) Asherman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


