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CONCURSO PÚBLICO                   VESPERTINO – 27/05/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA / RS (EDITAL 001/2012)                                          
PROVA OBJETIVA                                                                                                          NÍVEL SUPERIOR                                                                                                                        
 

 CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

 MÉDICO PLANTONISTA DE URGÊNCIA                                                                         

 
 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 50 questões, com 5 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 2 (duas) horas 
após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – MÉDICO PLANTONISTA DE URGÊNCIA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 07. 
Das Vantagens de Ser Bobo 
O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar 
sentado quase sem se mexer por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: "Estou 
fazendo. Estou pensando." 
Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da 
esperteza, e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a idéia. 
O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não vêem. Os espertos estão sempre tão atentos às 
espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os vêem como simples pessoas humanas. O 
bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo 
é um Dostoievski. 
Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra 
de um ar refrigerado de segunda mão: ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se 
mudara para a Gávea onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado: não 
funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria 
caríssimo: mais valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não 
desconfiar, e portanto estar tranqüilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O 
esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que venceu. 
Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É 
uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: "Até tu, Brutus?" 
Bobo não reclama. Em compensação, como exclama! 
Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto não teria 
morrido na cruz. 
O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, 
como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham 
dos outros. Em compensação os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que 
ninguém desconfie. Aliás não se importam que saibam que eles sabem. 
Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas (não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil). 
Minas Gerais, por exemplo, facilita ser bobo. Ah, quantos perdem por não nascer em Minas! 
Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar excesso de 
amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. 
Clarice Lispector 

   http://pensador.uol.com.br/clarice_lispector_textos/ 

 
01. Com a intenção de acentuar o contraste entre o bobo e o esperto, a autora utilizou certos recursos 
linguísticos na construção de seu texto. Dentre alguns deles, o mais empregado foi: 
a) A intertextualidade. 
b) A repetição lexical. 
c) A linguagem poética. 
d) Os verbos no presente do subjuntivo. 
e) A ambiguidade. 
 
02. Há uma preocupação da escritora diante do leitor de seu texto, que pode ser percebida no seguinte 
trecho: 
a) “Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a 
compra de um ar refrigerado de segunda mão”. 
b) “Bobo não reclama. Em compensação, como exclama!” 
c) “Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas (não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil).” 
d) “Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu.” 
e) “Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da 
esperteza, e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a idéia.” 
 
03. Após uma leitura atenta do texto, NÃO é possível fazer a seguinte afirmação: 
a) Há mais vantagens em ser bobo do que em ser esperto. 
b) Alguns espertos tentam agir como bobos, por ver na simpatia destes uma vantagem, mas não conseguem 
isso. 
c) O bobo não adoece devido a sua condição de “ser bobo”. 
d) Em alguns momentos, os bobos têm naturalmente mais facilidade para encontrar a saída diante de uma 
situação. 
e) Os espertos são sempre ambiciosos, mas usufruem, do mesmo anonimato diante do mundo que os bobos. 
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04. A intertextualidade ocorre quando um texto dialoga com outros textos, que incluem os escritos e 
falados, os verbais e não verbais. Fazendo essa relação, o leitor pode ampliar o seu entendimento do 
texto “Das Vantagens de Ser Bobo”. Qual fragmento NÃO apresenta intertextualidade? 
a) “O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoievski.” 
b) “Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto não teria 
morrido na cruz.” 
c) “Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não 
prevê. César terminou dizendo a célebre frase: „Até tu, Brutus?‟" 
d) “Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da 
esperteza,” 
e) “Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas.” 
 
05. “Das Vantagens de Ser Bobo” não foi escrito com base no Novo Acordo Ortográfico que entrou em 
vigor em 2009. Mas, sabemos que são válidos tanto esse Novo Acordo quanto as regras ortográficas 
firmadas anteriormente. Com isso em mente, analise a palavra destacada em cada uma das frases 
abaixo: 
1 – “...e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a idéia.” 
2 – “O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não vêem.” 
3 – “... praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea onde é fresco.” 
4 – “Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer.” 
5 – “Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não desconfiar, e portanto estar 
tranqüilo.” 
De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, houve mudança quanto à acentuação gráfica ou a utilização 
do trema apenas em: 
a) 1, 2 e 5. 
b) 1 e 5. 
c) 1, 4 e 5. 
d) 1 e 2. 
e) 1, 2, 3 e 5. 
 
06. No que diz respeito à mensagem da frase “Até tu, Brutus?” e considerando as funções da linguagem 
e os elementos da comunicação, assinale a alternativa CORRETA:  
a) Predomina a função fática, centrada na mensagem. 
b) Predomina a função referencial, centrada no referente. 
c) Predomina a função metalinguística, centrada no referente. 
d) Predomina a função conativa, centrada no destinatário. 
e) Predomina a função emotiva, centrada no emissor. 
 
07. Assinale a alternativa cuja explicação esteja de acordo com as normas gramaticais:  
a) Em “O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que venceu.”, o ponto final após o 
vocábulo “estômago” não poderia ser substituído por vírgula, pois alteraria o sentido original.  
b) Em “Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de 
segunda mão: ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea onde é 
fresco.”, o pronome oblíquo “se” funciona como mecanismo de coesão e retoma a ideia do termo “um 
desconhecido”. 
c) Em “Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado.”, a crase da expressão “à noite” não 
é obrigatória, bastaria o uso da preposição “a”. 
d) Em “Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas...”, a palavra “Há” poderia ser substituída por 
“Existe”, sem prejudicar o sentido da frase. 
e) Em “ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso porque se mudara para a Gávea onde é 
fresco.”, o verbo “mudara” está no pretérito imperfeito do indicativo e expressa um fato passado anterior a outro 
fato também passado. 
 
Leia o excerto abaixo para responder às questões de 08 a 10. 
Quando o aborto é uma estratégia reprodutiva 
(...) 
Em 1959, a pesquisadora Hilda Bruce observou que, após colocar um camundongo macho desconhecido em 
uma gaiola com fêmeas prenhas, as fêmeas abortavam. É o chamado efeito Bruce, demonstrado em grande 
número de espécies, mas sempre em condições de cativeiro. 
Inicialmente, o aborto foi atribuído ao estresse causado por um macho novo em cativeiro. Mas estudiosos 
propuseram que esse fenômeno poderia ser uma defesa das fêmeas. Se o novo macho vai matar os filhotes, não 
seria mais vantajoso para elas abortarem e assim poderem ser engravidadas pelo novo macho? 
Em tese, isso garantiria às fêmeas um número maior de descendentes vivos, ao mesmo tempo que permitiria a 
incorporação mais rápida dos genes do macho superior. 
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Darwin teria aprovado a explicação. Mas, como o efeito Bruce nunca havia sido observado na natureza, essa 
interpretação não foi levada a sério. Agora, o efeito Bruce foi observado na natureza. 
(...) 

Fonte:http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,quando-o-aborto-e-uma-estrategia-reprodutiva-,859937,0.htm. Acesso em 
7/04/2012  

 
08. “Em 1959, a pesquisadora Hilda Bruce observou que, após colocar um camundongo macho 
desconhecido em uma gaiola com fêmeas prenhas, as fêmeas abortavam.”.  
As vírgulas  empregadas entre as palavras “que” e “prenhas” são justificadas por separar: 
a) Expressões retificativas. 
b) Um predicativo. 
c) Uma oração adjetiva explicativa. 
d) Uma oração adjetiva restritiva. 
e) Uma oração intercalada. 
 
09. Na frase “... após colocar um camundongo macho desconhecido em uma gaiola com fêmeas prenhas, 
as fêmeas abortavam.”, foi utilizado um substantivo epiceno, ou de um só gênero. Quanto ao gênero dos 
substantivos sublinhados, a frase em que ele foi empregado corretamente é:  
a) O neném se chamava Maria Antônia. 
b) Estava escuro ainda quando a ilhéu acordou e se pôs a trabalhar. 
c) A cônjuge dele sofria terríveis dores. 
d) Quando a jacaroa mostrou os seus dentes poderosos, os turistas se assustaram. 
e) Foi durante a madrugada que a eclipse aconteceu, por volta das 3h. 
 
10.  “Mas estudiosos propuseram que esse fenômeno poderia ser uma defesa das fêmeas.”  
A expressão nominal em destaque, no fragmento acima, é um elemento de coesão textual e tem caráter: 
a) Anafórico por antecipar um segmento posteriormente expresso. 
b) Catafórico por retomar um segmento anteriormente expresso. 
c) Anafórico por retomar um segmento anteriormente expresso. 
d) Catafórico por antecipar um segmento posteriormente expresso. 
e) Anafórico e catafórico por recuperar um segmento anteriormente expresso. 
 
As questões de 11 a 15 são baseadas no Manual de Redação da Presidência da República. 
 
11. Para se redigir uma correspondência oficial com o máximo de clareza é imprescindível observar 
algumas características, dentre elas: 
a) A impessoalidade, que evita a boa interpretação que poderia advir de um tratamento subjetivo dado ao texto. 
b) A utilização do padrão culto de linguagem, apesar de serem permitidos certos vocábulos de circulação restrita, 
como a gíria e o jargão. 
c) A formalidade e a padronização, que possibilitam a variedade dos textos a ser empregados a um mesmo 
documento. 
d) A concisão, que evita os excessos linguísticos no texto e que não contribuem para ele. 
e) A economia linguística, ou seja, empregar o mínimo de palavras para informar o mínimo. 
 
12. O prefeito da cidade de Santa Maria recebeu uma correspondência oficial enviada pela diretora de 
uma escola que o tratou acertadamente com o vocativo Senhor Prefeito. Caso fosse tratar com outras 
autoridades, os vocativos empregados por ela estariam corretos, com EXCEÇÃO de: 
a) Senhor Juiz. 
b) Senhor Senador. 
c) Senhor Ministro. 
d) Senhor Presidente do Congresso Nacional. 
e) Senhor Governador. 
 
13. A identificação do signatário, em todas as comunicações oficiais, deve conter o nome e o cargo da 
autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. A exceção se dá quando as comunicações 
forem assinadas pelo: 
a) Ministro de Estado da Justiça. 
b) Presidente da República. 
c) Presidente do Congresso Nacional. 
d) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
e) Ministro do Tribunal de Contas da União. 
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14.  O aviso, o ofício e o memorando são três expedientes oficiais que, embora se diferenciem pela 
finalidade, mantêm uma única diagramação que segue o chamado padrão ofício. São algumas partes 
dessas correspondências: 
1 – Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. 
2 – Local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita. 
3 – Assunto. 
4 – Destinatário. 
5 – Texto estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. 
6 – Fecho; assinatura e identificação do signatário. 
Estão CORRETOS: 
a) Apenas os itens 1, 3, 4 e 6. 
b) Todos os itens. 
c) Apenas os itens 1, 2, 5 e 6. 
d) Apenas os itens 1, 3, e 5. 
e) Apenas os itens 2, 3, 4, 5 e 6. 
 
15. Sobre o memorando pode-se afirmar: 
a) É caracterizado principalmente pela agilidade, devendo tramitar em qualquer órgão com rapidez e com 
simplicidade de procedimentos burocráticos. 
b) É a comunicação oficial utilizada entre unidades administrativas de órgãos diferentes, com hierarquias de 
mesmo nível ou de níveis diferentes. 
c) Os despachos ao memorando não devem ser feitos no próprio documento, é necessário providenciar uma 
folha de continuação para esse fim. 
d) Na sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com nenhuma diferença quando comparado 
com o aviso e o ofício. 
e) Tem caráter estritamente administrativo e deve ser empregado somente para a exposição de projetos e ideias. 
 
LEGISLAÇÃO 
16. Ao Município de Santa Maria NÃO é vedado instituir imposto sobre: 
a) Os templos de qualquer culto. 
b) Livros, jornais, periódicos e papel destinados à sua própria impressão. 
c) O patrimônio, renda ou os serviços da União, Estados ou Municípios. 
d) Patrimônio, renda ou serviços dos Partidos Políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da Lei. 
e) Propriedade predial e territorial urbana. 
 
17. Nenhum empreendimento de obras e serviços do Município poderá ter início sem prévia elaboração 
do projeto respectivo, no qual, obrigatoriamente, conste: 
I – A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse particular. 
II – Os pormenores para a sua execução. 
III – Os recursos para o atendimento das respectivas despesas. 
IV – Os prazos para o início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. 
Estão CORRETAS somente as assertivas: 
a) I e IV. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, III e IV. 
 
18. É assegurado a todos, nos termos da Constituição Federal, da Estadual e desta Lei Orgânica, o 
direito à soberania, à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, ao usufruto dos bens culturais universais, 
à preservação das culturas particulares, à segurança, à previdência social, à proteção da maternidade e 
da infância, à assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. 
É direito constitutivo da cidadania: 
a) Sufrágio universal com voto direto e secreto, de valor igual para todos. 
b) A prerrogativa de tornar públicas as reivindicações mediante organização de manifestações populares em 
locais públicos. 
c) Participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. 
d) Iniciativa popular no processo legislativo. 
e) Ações populares reivindicatórias frente ao Poder Público. 
 
19. A administração pública direta e indireta municipal, visando à promoção do bem público e à 
prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõe, observará os princípios: 
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I – Da legalidade. 
II – Da legitimidade. 
III – Da economicidade. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente a assertiva I está correta. 
c) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
20. O Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Executivo Municipal é composto de cargos de provimentos 
efetivos, estruturado em carreira e formado pelos seguintes grupos: 
I – Grupo Operacional. 
II – Grupo de Atividades Administrativas. 
III – Grupo de Saúde e Assistência. 
IV – Grupo de Atividades Técnicas. 
V – Grupo de Atividades Complementares. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas III, IV e V estão corretas. 
d) Somente as assertivas I e V estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
21. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, o Município manterá, mediante sistema contributivo, plano de Seguridade 
Social para o servidor submetido ao regime de que trata esta Lei, e para sua família. Os benefícios do 
Plano de Seguridade Social compreendem, quanto ao dependente: 
a) Aposentadoria. 
b) Pensão por morte, auxílio-funeral e auxílio-reclusão. 
c) Auxílio-natalidade. 
d) Salário-família. 
e) Licenças para tratamento de saúde, por acidente em serviço, e à gestante, à adotante e à paternidade. 
 
22. Com relação à Gratificação Natalina prevista na Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria/RS, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração 
integral devida ao servidor em dezembro do ano correspondente.  
b) A fração igual ou superior a quinze dias de exercício no mesmo mês será considerada como mês integral na 
gratificação natalina. 
c) A gratificação natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano.  
d) O servidor exonerado ou demitido não receberá a gratificação natalina. 
e) A gratificação natalina é devida integralmente aos inativos e pensionistas do Município. 
 
23. Segundo a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS, será concedida licença sem remuneração, respeitados os requisitos 
legais: 
a) Ao servidor para tratamento de saúde. 
b) Ao servidor acidentado em serviço. 
c) Ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional. 
d) À servidora gestante. 
e) Aos servidores pais de excepcionais. 
 
24. Aduz a Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais de Santa Maria/RS que, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse 
público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. As contratações de 
pessoal por tempo determinado terão dotação orçamentária específica e, não poderão ultrapassar o 
prazo de: 
a) 45 (quarenta a cinco) dias. 
b) 60 (sessenta) dias. 
c) 90 (noventa) dias. 
d) 180 (cento e oitenta) dias. 
e) 360 (trezentos e sessenta) dias. 
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25. Com relação à Aposentadoria, prevista na Lei n° 3.326, de 04 de junho de 1991 - Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria/RS. O servidor será aposentado 
compulsoriamente: 
a) Aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
b) Aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta se mulher, com proventos integrais. 
c) Aos trinta anos de efetivo exercício em funções do magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, 
com proventos integrais. 
d) Aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco se mulher, com proventos proporcionais a esse 
tempo. 
e) Aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais do 
tempo de serviço. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
26. Em relação à Política Nacional de Atenção Básica, é CORRETO afirmar: 
a) A Atenção Básica foi gradualmente se fortalecendo e deve se constituir como porta de entrada preferencial do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
b) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual, que abrangem a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde. 
c) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob 
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 
d) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e 
continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. 
e) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os 
preceitos do Sistema Único de Saúde. 
 
27. De quem é a responsabilidade de cumprir os princípios da Atenção Básica, organizando, executando 
e gerenciando os serviços e ações de forma universal? 
a) Secretarias Municipais de Saúde e Distrito Federal. 
b) Secretarias Municipais de Saúde e Ministério da Saúde. 
c) Secretarias Estaduais de Saúde e Distrito Federal. 
d) Secretarias Estaduais de Saúde e Ministério da Saúde. 
e) Ministério da Saúde. 
 
28. Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-
se o parâmetro de uma UBS para até quantos habitantes? 
a) 12 mil. 
b) 15 mil. 
c) 20 mil. 
d) 25 mil. 
e) 30 mil. 
 
29. Em relação à Vigilância em Saúde na Atenção Básica, escolha a alternativa INCORRETA: 
a) É composta pelas ações de vigilância, promoção, prevenção, controle e tratamento de doenças e agravos à 
saúde, devendo constituir-se em um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas vindos da 
epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais, é, pois, referencial para mudanças do modelo de 
atenção. 
b) Vigilância Epidemiológica é um “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. 
c) A Promoção da Saúde é compreendida como estratégia de articulação transversal, à qual incorpora outros 
fatores que colocam a saúde da população em risco, trazendo à tona as diferenças entre necessidades, 
territórios e culturas presentes no país. 
d) A Vigilância Sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 
à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens 
e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
e) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental estão centradas nos fatores não biológicos do meio ambiente que 
possam promover riscos à saúde humana: água para consumo humano, ar, solo, desastres naturais, substâncias 
químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e ambiente de trabalho. 
 
30. Várias publicações têm analisado em detalhes as mudanças observadas no padrão de mortalidade da 
população brasileira nas últimas décadas. Está ocorrendo uma redução importante da representatividade 
das mortes por: 
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a) Neoplasias. 
b) Doenças do aparelho circulatório. 
c) Doenças infecciosas e parasitárias. 
d) Doenças do aparelho respiratório. 
e) Causas externas. 
 
31. A partir da introdução, em 2006, da vacina contra o Rotavírus e, em 2010, da vacina 
antipneumocócica (10-valente) e antimeningocócica C (nos primeiros 12 meses, aplicadas nas crianças 
menores de dois anos de idade e, a partir de 2011, como parte do calendário básico de vacinação de 
crianças menores de um ano), através de um processo de ampliação da autossuficiência nacional na 
produção de vacinas e incorporação tecnológica, através de acordos de transferência de tecnologia 
assinados entre o Ministério da Saúde, laboratórios internacionais e laboratórios públicos nacionais, o 
Brasil passou a contar em seu calendário vacinal de rotina com quantos tipos de vacinas? 
a) 10. 
b) 12. 
c) 15. 
d) 19. 
e) 20. 
 
32. O número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente 
em determinado espaço geográfico, no ano considerado, refere-se a: 
a) Taxa de mortalidade neonatal precoce. 
b) Taxa de mortalidade neonatal tardia. 
c) Taxa de mortalidade pós-neonatal. 
d) Taxa de mortalidade infantil. 
e) Taxa de mortalidade perinatal. 
 
33. Das ações abaixo relacionadas, qual NÃO se refere aos objetivos específicos e estratégias da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher? 
a) Promover a atenção à saúde da mulher na terceira idade. 
b) Promover a atenção à saúde das trabalhadoras do campo e da cidade. 
c) Promover a atenção à saúde da mulher negra e asiática. 
d) Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, incluindo a promoção das ações de 
prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis nessa população. 
e) Fortalecer a participação e o controle social na definição e implementação das políticas de atenção integral à 
saúde das mulheres. 
 
34. Qual é a lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes? 
a) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
b) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
c) Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
d) Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993. 
e) Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. 
 
35. Qual das alternativas abaixo apresenta informações essenciais INCORRETAS sobre o Sistema Único 
de Saúde? 
a) Todos os estados e municípios devem ter conselhos de saúde compostos essencialmente por representantes 
dos usuários do SUS. 
b) A União é o principal financiador da saúde pública no país. Historicamente, metade dos gastos é feita pelo 
governo federal, a outra metade fica por conta dos estados e municípios. 
c) O sistema público de saúde funciona de forma referenciada. Isso ocorre quando o gestor local do SUS, não 
dispondo do serviço de que o usuário necessita, encaminha-o para outra localidade que oferece o serviço. 
d) Não há hierarquia entre União, estados e municípios, mas há competências para cada um desses três 
gestores do SUS. 
e) O governo estadual implementa políticas nacionais e estaduais, além de organizar o atendimento à  saúde em 
seu território. 
 
36. A Lista de Notificação Compulsória refere-se às doenças, agravos e eventos de importância para a 
saúde pública de abrangência nacional em toda a rede de saúde, pública e privada. Qual das doenças 
abaixo relacionadas NÃO está incluída nessa lista? 
a) Esquistossomose. 
b) Hanseníase. 
c) Sífilis adquirida. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.142-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.689-1993?OpenDocument
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d) Doenças de Chagas crônica. 
e) Hepatites virais. 
 
37. Algumas doenças, agravos e eventos constantes na Lista de Notificação Compulsória, devem ser 
notificados imediatamente às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde em, no máximo, 24 horas a 
partir da suspeita inicial. Qual das doenças abaixo deve ter esta notificação imediata? 
a) Tuberculose. 
b) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
c) Tétano. 
d) Difteria. 
e) Febre Amarela. 
 
38. Conforme o Código de Ética Profissional, é permitido ao médico: 
a) Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. 
b) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 
consciência. 
c) Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, 
salvo por justo impedimento. 
d) Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença. 
e) Oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem como por 
atendimentos não prestados. 
 
39. Em relação à publicidade médica, escolha a alternativa INCORRETA: 
a) É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que seja sua natureza, valendo-
se de sua profissão. 
b) É vedado ao médico apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na realidade 
não o sejam. 
c) É permitido ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. 
d) É vedado ao profissional divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou 
de conteúdo inverídico. 
e) Nos anúncios de estabelecimentos de saúde devem constar o nome e o número de registro, no Conselho 
Regional de Medicina, do diretor técnico. 
 
40. Um dos direitos do médico é de se recusar a exercer sua profissão em instituição pública ou privada 
onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, 
bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará sua decisão à comissão de ética e à (ao): 
a) Direção da Instituição. 
b) Secretaria de Saúde do Município. 
c) Secretaria de Saúde do Estado. 
d) Conselho Regional de Medicina. 
e) Sindicato dos Médicos. 
 
41. Sepse é definida pela presença de SIRS (Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica) de origem 
infecciosa. A SIRS é caracterizada de dois ou mais dos seguintes critérios, EXCETO: 
a) Temperatura > 38˚C ou < 36˚C. 
b) Frequência respiratória > 24 irpm. 
c) Frequência cardíaca > 90 bpm. 
d) Contagem de leucócitos > 12.000/mm³ ou < 4.000/mm³ ou número de bastões > 10%. 
e) Pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou pressão arterial diastólica < 60 mmHg. 
 
42. As emergências psiquiátricas consistem em situações de risco iminente para o paciente ou outrem, 
causadas por transtorno psiquiátrico ou crise psicológica. Em relação a essas emergências clínicas, é 
INCORRETO afirmar: 
a) A restrição ou contenção física deve ocorrer somente quando estritamente necessária. 
b) As causas mais comumente associadas à agitação psicomotora incluem intoxicação ou abstinência por álcool 
ou psicoestimulantes. 
c) Catatonia é o nome que se dá a um fenômeno motor e comportamental complexo, caracterizado 
principalmente por mobilidade ou extrema hiperatividade. 
d) O típico paciente em mania apresenta-se com aceleração do pensamento e do distúrbio e com humor elevado 
e jocoso. 
e) A síndrome serotoninérgica é uma condição potencialmente fatal associada ao aumento da atividade 
serotoninérgica no sistema nervoso central. 
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43. A neutropenia febril é, afinal, muitas vezes o preço, por vezes caro, que se paga na tentativa de tratar 
doenças neoplásicas com agentes mielotóxicos. Estando o paciente imunodeprimido, e ainda com suas 
barreiras fisiológicas muitas vezes danificadas pelo tratamento, torna-se fácil para os agentes 
infecciosos ultrapassarem a barreira em direção ao sangue. Dentre os germes causadores das infecções 
nos pacientes neutropênicos, o mais prevalente é: 
a) Staphylococcus. 
b) Pseudomonas. 
c) Klebsiella. 
d) E. coli. 
e) Acinectobacter. 
 
44. A crise tireotóxica corresponde a uma situação de exacerbação súbita das manifestações clínicas do 
hipertireoidismo, com descompensação de múltiplos sistemas e risco de morte. O fator precipitante mais 
comum da crise tireotóxica é: 
a) Cirurgia. 
b) Infecção. 
c) Uso de amiodarona. 
d) Interrupção de antitireoidianos. 
e) Toxemia gravídica. 
 
45. A hemorragia digestiva alta (HDA) é definida como sangramento intraluminal de qualquer localização 
situada entre o esôfago superior e o ligamento de Treitz. Qual é considerada a maior causa de HDA? 
a) Varizes de esôfago. 
b) Esofagite. 
c) Câncer. 
d) Úlcera péptica. 
e) Hemofilia. 
 
46. As infecções do Sistema Nervoso Central (SNC) se caracterizam pela diversidade, pela forma de 
apresentação, pelo prognóstico. As meninges compreendem a dura-máter, a pia-máter e a aracnoide. As 
meningites são processos inflamatórios que acometem esses envoltórios e o espaço subaracnoideo, que 
contem o Líquido Cefalorraquidiano (LCR). O vírus mais frequentemente implicado na meningite viral é: 
a) Herpes simples vírus. 
b) Arbovírus. 
c) Citomegalovírus. 
d) Coronavírus. 
e) Enterovírus. 
 
47. O Acidente Vascular Encefálico (AVC) é definido classicamente como um déficit neurológico, 
geralmente focal, de instalação súbita ou com rápida evolução, sem outra causa aparente que não 
vascular, com duração maior que 24 horas (ou menor, mas levando a morte). A apresentação clínica 
depende da região cerebral acometida. Em caso de alterações de campo visual e rebaixamento de nível 
de consciência, o provável território vascular acometido é: 
a) Artéria cerebral posterior. 
b) Artéria basilar. 
c) Artéria oftálmica. 
d) Artéria cerebral média. 
e) Artéria cerebral anterior. 
 
48. A Hemorragia Digestiva Baixa (HDB) é definida como sangramento intraluminal distal ao ligamento de 
Treitz. Apesar de todas as medidas terapêuticas com colonoscopia e/ou arteriografia, em pacientes com 
HDB aguda, a cirurgia de emergência pode ser necessária em 10% a 25% dos pacientes. São indicações 
de cirurgia em pacientes com HDB, EXCETO: 
a) Sangramento persistente por mais de 72 horas. 
b) Sangramento agudo ativo no momento da avaliação. 
c) Ressangramento volumoso com intervalo menor que uma semana. 
d) Necessidade de mais de 05 concentrados de hemácias para ressuscitação e o paciente continua sangrando. 
e) O paciente necessita de mais de 06 concentrados de hemácias para conseguir estabilidade clínica. 
 
49. Cetoacidose Diabética (CAD) e estado Hiperosmolar Hiperglicêmico (EHH) são duas complicações 
graves, associadas ao diabetes melito, que diferem entre si de acordo com a presença de cetoácidos e 
com o grau de hiperglicemia. São características clínicas encontradas no paciente com EHH, que o 
diferem de um paciente com CAD, EXCETO: 
a) Faixa etária de acometimento é maior. 
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b) Quadro clínico mais arrastado. 
c) A desidratação é menos acentuada. 
d) Dificuldade de acesso à água. 
e) Sintomas localizatórios do SNC. 
 
50. A anemia falciforme é uma doença autossômica recessiva causada pela substituição do aminoácido 
valina por ácido glutâmico na posição seis da cadeia de betaglobina. As crises vaso-oclusivas e os 
episódios dolorosos são as principais manifestações clínicas e causa de internação. É considerada 
síndrome dolorosa crônica associada à anemia falciforme: 
a) Síndrome mão-pé. 
b) Colecistite. 
c) Priapismo. 
d) Artrite. 
e) Sequestro esplênico. 
 
RASCUNHO 
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