MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de
prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.
5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 17/09/2012, até às 23h59min, nos sites
www.fundatec.org.br e www.cachoeirinha.rs.gov.br.
7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
ONU: é possível ter tratamento universal para a Aids até 2015
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Ao comentar dados globais sobre a Aids divulgados nesta quarta-feira, o coordenador do Programa
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) no Brasil, Pedro Chequer, disse que há uma
possibilidade de se alcançar tratamento universal da doença até 2015. Segundo ele, a América Latina
aparece como pioneira no acesso aos medicamentos antirretrovirais, seguida pela região do Caribe e pela
África Subsaariana. Em 2011, 8 milhões de pessoas receberam tratamento em países de baixa e média
renda, um aumento de 1,4 milhão em relação ao ano anterior. Ainda assim, o número representa 54% das
14,8 milhões de pessoas que precisam ser tratadas na região. "Parte desta vitória se deve ao Brasil porque,
já nos anos de 1990, adotou uma política de governo que passou a ser de Estado e se mantém de maneira
firme, independentemente da situação _________ da economia", avaliou Chequer.
O relatório indica que 82 países aumentaram em mais de 50% os investimentos nacionais no
controle e prevenção da Aids entre 2006 e 2011. Países de baixa e média renda, juntos, representaram
investimentos de US$ 8,6 bilhões no ano passado, um aumento de 11% em relação ........... 2010. Os gastos
públicos internos em países da África, por exemplo, cresceram 97% nos últimos cinco anos, enquanto os
Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) aumentaram os gastos nacionais públicos em mais de
120%.
Já o financiamento internacional permanece no mesmo nível de 2008, totalizando US$ 8,2 bilhões,
sendo que os fundos disponibilizados pelos Estados Unidos representam cerca de 48% da assistência
internacional para a Aids. Sobre o medicamento Truvada, aprovado para uso nesta semana pelo governo
dos Estados Unidos como alternativa para reforçar a prevenção contra o HIV, o coordenador do Unaids
ressaltou que o remédio está sendo divulgado como uma espécie de panaceia e que é preciso ter cautela.
"Temos outras pesquisas com maior relevância no sentido do controle da epidemia ............. esta",
disse Chequer, ao destacar um estudo que indica a ________ do tratamento antirretroviral como forma de
_______ a infecção entre casais ............ um dos parceiros tem Aids. "Não podemos comemorar (o Truvada)
como um milagre", completou.
O diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco,
disse hoje (18) que a política brasileira de enfrentamento à doença continua caminhando no sentido do
respeito aos direitos humanos. Durante o lançamento do relatório global sobre Aids, ele admitiu, entretanto,
que o país registra “acidentes de percurso”, como o caso do vídeo de prevenção ao HIV com foco em
homossexuais que foi retirado do site do ministério sob o argumento de que seria apenas para veiculação
em ambientes fechados e frequentados pelo público gay.
O ocorrido foi mencionado pelo coordenador do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre
HIV/Aids (Unaids) no Brasil, Pedro Chequer, como um risco de retrocesso para o país. Ele avaliou que o
vídeo integrou uma das melhores campanhas de prevenção ao HIV voltada para populações consideradas
vulneráveis, por ser direto e objetivo.
“Nosso caminho está marcado. A posição brasileira nos fóruns internacionais é a mais ouvida,
porque respeitamos a diversidade e lutamos contra a homofobia”, disse o representante do ministério,
Dirceu Greco. “O retrocesso nós vamos segurar”, completou.
Greco lembrou que cerca de 250 mil brasileiros vivem com o vírus HIV e destacou que o foco do
governo federal atualmente é o diagnóstico da doença em grupos vulneráveis. Segundo ele, cerca de 30 mil
pessoas iniciam o tratamento antirretroviral no país a cada ano.
(http://www.istoe.com.br/reportagens/222536- adaptação).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa
correta e respectivamente as lacunas tracejadas das
linhas 09, 22 e 23.
A)
B)
C)
D)
E)

adversa – eficácia – prevenir
adiversa – eficásia – previnir
adverça – eficásia – prevenir
adiversa – eficácia – previnir
adeversa – eficásia – previnir

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa cujas palavras
e/ou
expressões
completam
correta
e
respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas
12, 21 e 23.
A)
B)
C)
D)
E)

Execução: Fundatec
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à – que – que
há – de que – que
a – do que – em que
à – do que – no qual
a – que – que
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QUESTÃO 03 – Analise as afirmações feitas a seguir
em relação a informações contidas no texto.

QUESTÃO 06 – Analise as afirmações abaixo a
respeito do uso de acentos em palavras do texto.

I. Até 2015, é provavel que o tratamento da Aids
receba mais investimentos, haja vista o
lançamento do Truvada, que é considerado o
milagre no tratamento da doença.
II. O Brasil continua, apesar dos percalços, dando
atenção às doenças sexualmente transmissíveis,
visto que dispõem de programas que são
divulgados abertamente à população.
III. O Brasil é um dos responsáveis pelo aumento do
acesso a medicamentos que combatem à Aids,
graças à política de governo.

I. Nas palavras até (linha 03) e América (linha 03),
o uso do acento gráfico sobre a letra e justificase por regras distintas.
II. Em número (linha 06), públicos (linha 13) e
últimos (linha 13), o uso do acento gráfico devese ao fato de o u ser tônico.
III. A palavra continua (linha 26), se receber acento
agudo sobre a letra i, sofre alteração quanto à
classe gramatical; já diagnóstico, sem o acento
gráfico não existe na Língua Portuguesa.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 04 – Considere as seguintes afirmações
sobre palavras do texto.
I. No primeiro parágrafo do texto, todas as palavras
grifadas pertencem à mesma classe gramatical.
II. Na linha 21, outras, e, na linha 27, ele,
classificam-se como pronomes adjetivo e
substantivo, respectivamente.
III. Na frase Levo um segundo para escrever uma
carta. A palavra segundo pertence à mesma
classe gramatical que tem em Segundo ele, na
linha 39.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Quais das assertivas acima NÃO estão totalmente
corretas?

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

QUESTÃO 05 – Em relação às palavras globais (linha
01) e universal (linha 03), analise as afirmações que
seguem, assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso:
( ) Em lugar da palavra globais, poder-se-ia usar
territoriais, mantendo-se o sentido original.
( ) no mundo manteria o sentido da frase, se fosse
colocada em lugar de universal.
( ) As duas palavras poderiam ser usadas uma pela
outra sem provocar qualquer alteração nas frases.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

QUESTÃO 07 – Considere o seguinte parágrafo,
retirado do texto e as afirmações que seguem:
Greco lembrou (1) que cerca de 250 mil
brasileiros vivem com o vírus HIV e destacou (2) que
o foco do governo federal atualmente é o diagnóstico
da doença em grupos vulneráveis. Segundo ele,
cerca de 30 mil pessoas iniciam (3) o tratamento
antirretroviral no país a cada ano. (l. 38-40)
Em relação aos termos sublinhados no parágrafo
acima, afirma-se que:
I. Todos os três termos exercem a mesma função
em relação ao verbo ao qual se referem.
II. Somente dois termos são representados por
orações; sendo que ambos funcionam como
objetos indiretos.
III. Apenas o termo precedido pelo número (3) não
representa uma oração.
IV. Em (1) e (2), a palavra que representa
conjunções integrantes.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V – V – V.
F – V – V.
F – F – V.
V – F – F.
F – F – F.

Execução: Fundatec

MÉDICOS

w

3

Prova_F_MÉD_V02_14/9/201213:33:55

QUESTÃO 08 – Considere as seguintes propostas de
alterações em palavras do texto e assinale com V, se
forem verdadeiras, ou com F, se falsas.
( ) Caso na linha 08 a expressão uma política de
governo fosse substituída por regras, outras duas
palavras do período deveriam sofrer alteração
para manter a correção gramatical.
( ) Caso a palavra financiamento (linha 16) fosse
pluralizada, apenas uma outra palavra do período
deveria obrigatoriamente sofrer ajustes para fins
de concordância.
( ) Caso tem feito registros substituísse registra na
linha 28, manter-se-ia o sentido e a correção
gramatical do período.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 10 – Sobre o uso de pontuação no texto,
é INCORRETO afirmar que:
A) A vírgula da linha 01 não pode ser suprimida, pois
separa uma oração deslocada.
B) As duas vírgulas da linha 02 separam um aposto,
não podendo ser retiradas, pois causaria
incorreção ao período.
C) As vírgulas da linha 14 separam termos de mesmo
valor sintático.
D) As aspas da linha 21 poderiam ser suprimidas,
pois marcam uma citação textual, assim como as
utilizadas nas linhas 23 e 24.
E) As aspas utilizadas nas linhas 35 e 36 são
opcionais, usadas apenas como recurso
ilustrativo.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11 – O artigo 181 da Lei Orgânica
Municipal estabelece que as ações e serviços de
saúde do Município serão de natureza pública e
gratuita e integrarão uma rede regionalizada e
hierarquizada, constituindo o Sistema Único
de Saúde – SUS.

V – V – V.
V – F – V.
V – F – F.
F – F – V.
F – F – F.

de

Dentre as diretrizes que o Sistema Único de Saúde
Municipal deverá observar na sua organização, estão:

I. Sobre o medicamento Truvada, aprovado para
uso nesta semana pelo governo dos Estados
Unidos como alternativa para reforçar a
prevenção contra o HIV (l. 18 e 19) – para
Sobre o medicamento Truvada, que o governo
dos Estados Unidos aprovou nesta semana
como alternativa para reforçar a prevenção
contra o HIV.
II. o coordenador do Unaids ressaltou que o
remédio está sendo divulgado como uma
espécie de panaceia (l. 19 e 20) para o
coordenador do Unaids ressaltou uma espécie
de panaceia que foi divulgada pelo remédio.
III. Ele avaliou que o vídeo integrou uma das
melhores campanhas de prevenção ao HIV
(l. 32 e 33) para Ele avaliou que o vídeo foi
integrado por uma das melhores campanhas de
prevenção ao HIV.

I. Descentralização e com direção única no
Município.
II. Integração das ações de saúde, Meio Ambiente
e saneamento básico.
III. Integralidade da assistência preventiva, curativa
e reabilitadora.
IV. Participação
paritária
de
entidades
representativas da comunidade, de prestadores
de serviços de saúde, do Poder Executivo e do
Poder Legislativo, na formulação, gestão,
controle e fiscalização da política municipal de
saúde, em nível de decisão, através do Conselho
Municipal de Saúde.

QUESTÃO 09 – Considere
reescritura de frases do texto:

as

propostas

Quais mantêm o sentido expresso no período
original?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – Dentre as competências
estabelecidas no artigo 182 da Lei Orgânica
Municipal, cabe ao Sistema Único de Saúde do
Município, além de outras atribuições, desenvolver,
formular e implantar medidas que atendam
prioritariamente à saúde, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Execução: Fundatec
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Materno infantil.
Do escolar, inclusive creches.
Bucal do adolescente e do adulto.
Das pessoas portadoras de deficiências.
Do trabalhador e seu ambiente de trabalho.
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QUESTÃO 13 – Relativamente à Educação, o artigo
168 da Lei Orgânica Municipal estabelece que,
através de lei, seja criado um Centro de Pesquisa,
visando incentivar:
I.
II.
III.
IV.

A investigação científica.
A formação profissional.
As artes em geral.
A leitura.

QUESTÃO 15 – A carga horária dos servidores é
fixada em lei, em razão das atribuições pertinentes
aos respectivos cargos, e, segundo o artigo 53 do
referido Regime:

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Para responder às questões 15 a 19, considere a
Lei Complementar nº 003, de 04.07.2006, e suas
alterações posteriores, que representa o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Cachoeirinha.

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 14 – O parágrafo 3º, do artigo 39, da
Constituição Federal, estabelece que são aplicados
aos servidores ocupantes de cargo público, no âmbito
geral, certas disposições previstas no artigo 7º desse
documento legal.
Dentre as disposições arroladas no
dispositivo constitucional estão, EXCETO:

referido

A) Piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho.
B) Proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei.
C) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde, higiene e segurança.
D) Licença paternidade, nos termos fixados em lei.
E) Proibição de diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil.

I. Não excederá a 40 (quarenta) horas semanais,
ou 240 (duzentas e quarenta) horas mensais,
para os cargos com jornada normal de trabalho
de 8 (oito) horas.
II. Não excederá a 30 (trinta) horas semanais, ou
180 (cento e oitenta) horas mensais, para os
cargos com jornada normal de trabalho de 6
(seis) horas.
III. Não excederá a 20 (vinte) horas semanais, ou
100 (cem) horas mensais, para os cargos com
jornada normal de trabalho de 4 (quatro) horas.
IV. É de 30 (trinta) horas semanais o limite máximo
de carga horária semanal para os cargos em que
é exigida formação de nível superior com registro
em órgão de classe, ressalvados os aumentos
ordinários e extraordinários de jornada previstos
em lei.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 16 – Extinto ou declarado desnecessário
o cargo, o servidor estável ficará em disponibilidade,
com remuneração proporcional ao tempo de serviço,
até seu adequado aproveitamento em outro cargo,
conforme estipulado o artigo 29 do citado Regime.
Segundo o artigo 32 do referido Regime, será tornado
sem efeito o aproveitamento e cassada a
disponibilidade, salvo doença comprovada por junta
médica pericial, contado da data de recebimento da
notificação pessoal do respectivo ato, do servidor que
não entrar em exercício no prazo de
A)
B)
C)
D)
E)

Execução: Fundatec
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15 (quinze) dias.
10 (dez) dias.
8 (oito) dias.
7 (sete) dias.
5 (cinco) dias.
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QUESTÃO 17 – Os afastamentos considerados como
efetivo exercício estão definidos no artigo 143, além
das ausências ao serviço previstas no artigo 137 a
141 do referido Regime.
Com base nessas disposições, entre outras, são
considerados como de efetivo exercício os
afastamentos em virtude de:
I. Convocação para o serviço militar.
II. Licença para tratamento de saúde de pessoa da
família, quando remunerada.
III. Licença prêmio assiduidade.
IV. Licença para concorrer a cargo eletivo, quando
obrigatória.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 18 – O artigo 136 do referido Regime,
estabelece as normas para o afastamento do servidor
para exercício de mandato eletivo.
Com base nas disposições do referido artigo,
relacione os mandatos eletivos da coluna 1 com as
condições de afastamento do servidor arroladas na
coluna 2.
Coluna 1
1. Mandato federal ou estadual.
2. Mandato de Prefeito, de Vice-Prefeito ou de
Conselheiro Tutelar.
3. Mandato de Vereador.
Coluna 2
( ) Será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração.
( ) Havendo compatibilidade de horário, perceberá as
vantagens de seu cargo, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.
( ) Ficará afastado do cargo.
( ) Não havendo compatibilidade de horário, será
afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela
sua remuneração.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

3 – 3 – 2 – 1.
2 – 3 – 1 – 3.
3 – 2 – 1 – 3.
2 – 3 – 2 – 1.
3 – 2 – 1 – 2.

QUESTÃO 19 – O artigo 58-A do referido Regime
estabelece que, para assegurar o funcionamento de
serviços públicos ininterruptos ou em razão de
superior interesse público, o servidor poderá ficar à
disposição da Administração em regime de
sobreaviso.
Dentre as normas relativas ao sobreaviso
estabelecidas no referido artigo, está INCORRETA:
A) A escala de servidores em sobreaviso deve ser
informada ao servidor que nela está inserido com
antecedência mínima de 36 (trinta e seis) horas.
B) O Secretário da pasta deve definir uma escala dos
servidores que estão de sobreaviso.
C) O servidor que está na escala do sobreaviso e
não atende ao chamado da Administração para o
trabalho não recebe o adicional de sobreaviso
daquele dia.
D) O servidor que está de sobreaviso deve ter
condições próprias de comunicação e de
deslocamento, que possibilitem o comparecimento
em tempo hábil para atendimento do serviço para
o qual está designado.
E) O servidor que é detentor de cargo em comissão
não está sujeito ao regime de sobreaviso.

Para responder à questão nº 20, considere a Lei
Municipal nº 2.424, de 19.10.2005, e suas
alterações posteriores, que dispõe sobre a
Avaliação do Servidor Público do Município de
Cachoeirinha em estágio probatório.
QUESTÃO 20 – Dentre as competências da
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho no
Estágio Probatório – CEADEP, segundo o artigo 8º da
referida Lei, estão:
I. Dar ciência ao servidor estagiário das razões dos
critérios considerados deficientes.
II. Apresentar sugestões para as chefias e para o
servidor estagiário com finalidade de auxiliá-lo na
correção de seus pontos deficientes.
III. Aprimorar o método de avaliação e adaptar os
instrumentos a novas realidades e novos
objetivos, bem como propor sugestões.
IV. Realizar a avaliação geral final que constará do
Termo Final de Avaliação do servidor estagiário,
analisando os boletins de desempenho, emitindo
parecer opinativo, confirmatório ou não do cargo,
podendo propor, inclusive, a alteração da
avaliação feita pela chefia imediata, desde que
com justificativa, sujeito à manifestação da chefia
e do servidor estagiário.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Execução: Fundatec
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Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Sobre as medidas de avaliação de
benefício ou impacto de um tratamento ou medida
preventiva, analise as assertivas abaixo:
I. Risco Relativo – razão entre a incidência de
eventos dos tratados e dos não tratados.
II. Número necessário para tratar: número de
indivíduos a serem tratados por determinado
tempo para evitar um evento.
III. Redução absoluta de risco - número de eventos
que deixam de acontecer nos indivíduos
tratados.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 23 – De acordo com a Política Nacional
de Humanização da Atenção e Gestão do SUS,
marque V para verdadeiro e F para falso.
( ) Entende-se o acolhimento como ato ou efeito de
acolher e expressa uma ação de aproximação, um
“estar com” e “perto de”, ou seja, uma atitude de
inclusão, de estar em relação com algo ou alguém.
( ) Afirma o acolhimento como uma das diretrizes de
maior relevância política, ética e estética.
( ) Entende o Acesso à saúde como bem com “valor
de uso” e não como mercadoria (formas
dignas/potentes de viver a vida com autonomia).
( ) Implica a reorganização do serviço de saúde a
partir da problematização dos processos de
trabalho, de modo a possibilitar a intervenção de
toda a equipe multiprofissional encarregada da
escuta e da resolução do problema do usuário.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

QUESTÃO 22 – Associe a Coluna 1 à Coluna 2,
relacionando os termos às suas descrições.
Coluna 1
1. Custo de oportunidade ou custo social.
2. Economia da saúde.
3. Transição da saúde.
Coluna 2
( ) Reflete a escassez ou a limitação dos recursos e
está na essência de técnicas de avaliação
econômica, como as análises de custo-benefício
e custo efetividade.
( ) Ramo do conhecimento que tem por objetivo a
otimização das ações de saúde.
( ) Associa-se, nos últimos anos, a uma marcada
recessão econômica e pelo crescimento das
desigualdades entre populações e classes sociais.

A)
B)
C)
D)
E)

V – F – V – V.
V – V – F – F.
V – F – F – V.
V – V – V – V.
F– V – F – V.

QUESTÃO 24 – Segundo Starfield (2002), estão
entre os quatro atributos considerados essenciais aos
serviços de atenção primária à saúde:
A) Acolhimento e humanização.
B) Primeiro-contato e coordenação da rede de
serviços de saúde.
C) Competência cultural e social.
D) Centralidade na família e trabalho em equipe.
E) Financiamento direto e integralidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

3 – 2 – 1.
1 – 2 – 3.
1 – 3 – 2.
3 – 1 – 2.
2 – 1 – 3.
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QUESTÃO 25 – Em relação à Vigilância
Epidemiológica e às doenças de notificação
compulsória, observe as assertivas a seguir:
I. Notificação é a comunicação da ocorrência de
determinada doença ou agravo à saúde, feita à
autoridade sanitária, para fins de adoção de
medidas
de
intervenção
pertinentes.
Historicamente, a notificação compulsória tem
sido
a
principal
fonte
da
vigilância
epidemiológica, a partir da qual, na maioria das
vezes, se desencadeia o processo informaçãodecisão-ação.
II. O caráter compulsório da notificação implica
responsabilidades formais para todo cidadão e
uma obrigação inerente ao exercício da
medicina, bem como de outras profissões na
área de saúde. Mesmo assim, sabe-se que a
notificação nem sempre é realizada, o que ocorre
por desconhecimento de sua importância e,
também, por descrédito nas ações que dela
devem resultar. A experiência tem mostrado que
o funcionamento de um sistema de notificação é
diretamente proporcional à capacidade de se
demonstrar o uso adequado das informações
recebidas, de forma a conquistar a confiança dos
notificantes.
III. Não se notifica a simples suspeita da doença ou
evento. Deve-se aguardar a confirmação do caso
para se efetuar a notificação, pois isso pode
significar perda da credibilidade. E quando
ocorrer a notificação, esta tem de ser sigilosa, só
podendo ser divulgada fora do âmbito médicosanitário em caso de risco para a comunidade,
respeitando-se o direito de anonimato dos
cidadãos. O envio dos instrumentos de coleta de
notificação deve ser feito mesmo na ausência de
casos, configurando-se o que se denomina
notificação negativa, que funciona como um
indicador de eficiência do sistema de
informações.

QUESTÃO 26 – Sobre promoção da saúde, analise
as assertivas abaixo:
I. Ela é uma importante resposta à medida que
destaca ações intersetoriais como estratégia de
enfrentamento dos problemas quanto ao meio
ambiente, à urbanização, à segurança alimentar
e nutricional, ao desemprego, à moradia, ao uso
de drogas lícitas e ilícitas, etc.
II. É importante ocorrer a responsabilidade
sanitária, como um processo de construção
compartilhada, em que os diversos setores
envolvidos são tocados por saberes, linguagens
e modos de fazer que não lhes são usuais e
atuem em seus setores com as suas respectivas
áreas.
III. É um campo teórico prático-político que, em sua
composição com os conceitos e as posições do
Movimento da Reforma Sanitária, delineia-se
como uma política que deve percorrer o conjunto
de ações e projetos em saúde, apresentando-se
em todos os níveis de complexidade da gestão e
da atenção do sistema de saúde.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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QUESTÃO 27 – Os músculos da face podem ser
divididos em músculos da mímica ou da mastigação.
Os pterigoideos laterais e o masseter representam os
músculos da

QUESTÃO 32 – As pregas vocais são inervadas
1
pelos nervos laríngeos superior (ramo externo e
2
3
interno ) e inferior que possuem as seguintes
funções, respectivamente

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

mímica e da mastigação, respectivamente.
mímica.
mastigação.
mastigação e da mímica, respectivamente.
deglutição.

sensibilidade, motora, motora.
motora, sensibilidade, motora.
motora, motora, sensibilidade.
motora, motora, motora.
motora, sensibilidade, sensibilidade.

QUESTÃO 28 – O hemisfério cerebral esquerdo
apresenta um giro denominado giro de Broca,
também chamado de

QUESTÃO 33 – A laringe possui 3 cartilagens pares
e 3 cartilagens ímpares. Qual delas se insere no terço
posterior da prega vocal formando o processo vocal?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Centro cortical da palavra falada.
Centro do Vômito.
Centro Respiratório.
Centro Cardiovascular.
Centro cortical da visão.

Tireoide.
Corniculada.
Aritenoide.
Cricoide.
Cuneiforme.

QUESTÃO 29 – Em qual região está situada a tonsila
faringea?

QUESTÃO 34 – O ramo do nervo facial que inerva a
comissura labial é chamado de

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Orofaringe.
Rinofaringe.
Hipofaringe.
Esôfago.
Base de Língua.

QUESTÃO 30 – O processo normal da deglutição
depende de 5 pares cranianos, quais sejam:
A)
B)
C)
D)
E)

V, VI, IX, X e XII.
IV, V, VII, IX e XII.
V, VII, IX, X e XI.
V, VII, IX, X e XII.
IV, V, IV, XI e IIX.

intrínsecos.
supra-hioideos.
infra-hioideos.
escalenos.
salpingofaríngeos.

QUESTÃO 35 – O nervo corda do tímpano que é
ramo do nervo facial dá a _________ do __________
da lingua.
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do trecho acima.

QUESTÃO 31 – Os músculos responsáveis pela
elevação da laringe são denominados
A)
B)
C)
D)
E)

frontal.
zigomático-facial.
cervical.
marginal mandibular.
trigêmio.

A)
B)
C)
D)
E)

motricidade – 1/3 anterior
sensibilidade – 1/3 anterior
motricidade – 1/3 posterior
sensibilidade – 1/3 posterior
motricidade e sensibilidade – 1/3 posterior

QUESTÃO 36 – Quando da renovação da carteira
nacional de habilitação, são exigidos os seguintes
exames médicos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Avaliação oftalmológica.
Avaliação otorrinolaringológica.
Avaliação de cirurgia de cabeça e pescoço.
Avaliação cardiorespiratória.
Avaliação do aparelho locomotor.
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QUESTÃO 37 – Quanto à uvulopalatofaringoplastia, a
classificação de Friedman III permite a
A) visualização de toda a úvula, dos pilares e das
tonsilas.
B) visualização da maior parte da úvula.
C) visualização de todo o palato mole, até a base da
úvula.
D) visualização de parte do palato mole.
E) visualização do palato duro apenas.

QUESTÃO 38 – Analise as seguintes assertivas:
I. A meningite é a principal causa de surdez
adquirida na infância.
II. A perda auditiva se deve a uma labirintite que se
instala já nas primeiras horas de evolução da
doença.
III. A imunoprofilaxia consiste na forma mais
eficiente de redução da incidência da surdez por
meningite.

QUESTÃO 40 – Quanto a Surdez Súbita, podemos
afirmar
que
as
causas
das
alterações
microcirculatórias baseiam-se em três mecanismos:
I. Hemorragias por hipertensão arterial sistêmica,
uso
de
anti-coagulantes
ou
discrasias
sanguíneas.
II. Trombose
por
dislipidemia
ou
hipercoagulabilidade.
III. Espasmos, que favorecem os efeitos da
trombose.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 39 – Dentre o diagnóstico diferencial de
cefaleia, pode-se dizer que a que se caracteriza por
ser latejante, que melhora com a compressão das
carótidas e piora ao deitar e ao palpar as artérias
temporais é a chamada
A)
B)
C)
D)
E)

Cefaleia em salvas.
Cefaleia dos tumores intracranianos.
Cefaleias das tromboses dos seios venosos.
Cefaleia das meningites.
Arterite das células gigantes.
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