CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03/2013 PARA PROVIMENTO
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA - PLANTONISTA - DATA: 09/06/2013
PERÍODO DE PROVA: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES:
Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de provas;
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:_________________________________________
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O ESPELHO
Marcello Migliaccio
1º
Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável
rebanho de briosos críticos televisivos.
2º
Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente,
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real.
3º
Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças.
4º
Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope.
5º
Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende,
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas.
6º
Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país.
7º
E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja,
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-brancocapitalizado.
8º
A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas.
9º
É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira.
10
Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois,
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará.
11
Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo,
somos todos nós.
(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.)

01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto:
a) mau – onde – dia a dia.
b) mau – aonde – dia-a-dia.
c) mal – onde – dia a dia.
d) mal – aonde – dia-a-dia.
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto:
a) à – à – à.
b) a – a – a.
c) a – à – à.
d) à – a – a.
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo:
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo)
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo)
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo)
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo)
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”. O verbo que exige o mesmo
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:
a) A televisão mostra muita violência.
c) Ela reflete o mundo dominado.
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.
d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos.
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente:

c) 152 cm2 e 48 cm.
d) 76 cm2 e 58 cm.

a) 304 cm² e 58 cm.
b) 152 cm2 e 58 cm.

06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a:
a) 85.
c) 95.
b) 90.
d) 100.
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware:
a) Sistema Operacional.
c) Interface USB.
b) Disco Rígido (HD).
d) Mouse.
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome
deste aplicativo:
a) Base.
c) Impress.
b) Draw.
d) Writer.
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio
Grande é de quantos habitantes?
a) 81.576 habitantes.
c) 81.756 habitantes.
b) 81.675 habitantes.
d) 81.765 habitantes.
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento
final das cédulas falsas em todo o país?
a) Banco Central.
c) Caixa Econômica Federal.
b) Banco do Brasil.
d) Casa da Moeda.
11 - Com relação à osteomielite, todas as afirmativas estão corretas, exceto:
a) A forma mais comum na criança e no adolescente é a pós-traumática.
b) Considera-se o diagnóstico da osteomielite hematogênica aguda eminentemente clínico.
c) Teoricamente qualquer bactéria patogênica pode infectar o tecido ósseo e originar uma osteomielite.
d) A osteomielite hematogênica tem grandes possibilidades de cura com antibióticos dentro do período de 36 a 48
horas de evolução.
12 - Em cerca de 50% dos pacientes, a primeira crise de gota ocorre na seguinte articulação:
a) Escapuloumeral.
c) Metatarsofalangeana do hálux.
b) Acromioclavicular.
d) Metatarsofalangeana do 5º dedo.
13 - O mais frequente tumor maligno do osso é o:
a) Fibrossarcoma.
b) Osteossarcoma.
c) Condrossarcoma.
d) Mieloma múltiplo.
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14 - De acordo com a classificação de Graden, a fratura do colo femoral completa e sem desvio
pertence ao seguinte grau:
a) I
b) II
c) III
d) IV
15 - A lesão da sexta raiz nervosa cervical pode ocasionar paresia no seguinte músculo:
a) Bíceps.
b) Tríceps.
c) Trapézio.
d) Pronador quadrado.
16 - Referente à utilização do fixador externo uniplanar é correto afirmar:
a) A montagem mais estável é quando dois pinos são colocados próximos e dois pinos distantes do foco de fratura.
b) Quando mais próximas as barras ficarem do osso, menos estável é a fixação.
c) A utilização de duas barras, tornar a fixação menos estável.
d) Na dinamização da fixação, o correto é adicionar novos pinos para aumentar a estabilidade da fixação.
17 - Nas fraturas expostas, a classificação de Tscherne de partes moles associadas à fratura é correto
afirmar, EXCETO:
a) NV-4 há extensa lesão vascular segmentar.
b) MT-2 há síndrome do compartimento, esmagamento, zona de lesão ampla.
c) IO-1 há perfuração cutânea de dentro para fora.
d) IC-2 há contusão, sem laceração de pele.
18 - Referentes às fraturas do pé é correto afirmar:
a) As fraturas dos ossos do metatarso podem ocorrem por forças diretas ou indiretas.
b) Os desvios nas fraturas dos ossos metatarsianos são geralmente grandes.
c) A grande maioria das fraturas diafisárias ou do colo dos ossos metatarsianos são tratadas por métodos cirúrgicos.
d) As lesões das articulações tarsometatarsais representam aproximadamente 10% das fraturas que ocorrem no pé.
19 - Em relação às fraturas do tornozelo é correto afirmar:
a) A fratura de TILLAUX é uma fratura em 3 planos do tipo Salter-Harris III.
b) Para avaliar a sindesmose e a porção lateral da epífise distal da tíbia, usa-se a incidência em AP com rotação
externa do tornozelo em 15 graus.
c) A fratura fisárias do tornozelo é a segunda mais frequente e representa 5% de todas as fraturas do tornozelo na
criança.
d) A classificação de Dias-Tachdjian é baseada no mecanismo da lesão, no qual o primeiro termo refere direção da
força deformante e o segundo refere-se a posição do pé no momento do trauma.
20 - Referente às lesões tumorais é correto afirmar:
a) A mais frequente lesão óssea tumoral é devido a metátase de tumores em outros tecidos.
b) O osteoma osteóide é lesão que ocorrem mais frequentemente na epífise.
c) O osteossarcoma ocorre mais frequentemente nos ossos chatos.
d) O cisto ósseo aneurismática se apresenta mais frequentemente como uma lesão central.
21 - É correta a seguinte afirmativa:
a) Define-se displasia do desenvolvimento do quadril por “desenvolvimento inadequado do acetábulo do recémnascido”.
b) A radiografia simples da bacia em A-P no recém-nascido define o diagnóstico de DDQ.
c) O uso do Pavlik é indicado dos 6 aos 12 meses.
d) As tiras anteriores do Pavlik mantém a flexão, e as posteriores mantém a abdução.
22 - É correta a seguinte afirmativa:
a) Define-se o pé torto congênito por “atitude em inversão do pé ao nascimento”.
b) Existe um conjunto de deformidades associadas (equinismno do pé, adução do retropé, varo do antepé, rotação
externa da perna).
c) O tratamento, quando eficaz, restaura o comprimento do pé e a atrofia da panturrilha.
d) A subluxação talonavicular no recém-nato é suspeitada a radiografia, mas só pode ser comprovada
radiologicamente após os 3 anos (quando aparece o núcleo do navicular).
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23 - Nas fraturas supracondilianas do cotovelo na criança:
a) A lesão neurológica mais frequente é a do nervo interósseo anterior.
b) A conduta na ausência do pulso radial é a exploração cirúrgica.
c) A ruptura arterial completa é rara e só ocorre em fraturas expostas.
d) O desvio horizontal (rotacional) é corrigido ao se colocar o cotovelo em posição de hiperflexão e o antebraço em
pronação.
24 - Nas fraturas do úmero distal em adultos:
a) As lesões A1 com pequeno desvio (até 03 mm) podem ser tratadas conservadoramente.
b) As lesões do côndilo lateral tipo Milch 1 atingem o sulco troclear e levam à luxação do rádio e ulna.
c) Artroplastia total primária do cotovelo está indicada para fraturas cominutivas em pacientes acima de 45 anos de
idade.
d) Os resultados da artroplastia total do cotovelo são geralmente ruins acima de 70 anos de idade.
25 - Nas lesões do anel pélvico, pelo sistema de classificação de Young-Burgess, a imagem de fratura
do sacro e fratura transversa de ramos do púbis indica mecanismo de:
a) Compressão ântero-posterior.
b) Compressão lateral.
c) Cisalhamento vertical.
d) Fratura do saltador.
26 - A complicação mais frequente nas fraturas tipo 31-A2.1 é:
a) Perda da fixação.
b) Pseudoartrose.
c) Deformidade rotacional da cabeça femoral.
d) Osteonecrose da cabeça femoral.
27 - Dentre os padrões de lesão medular, a síndrome de Brown-Sequard caracteriza-se por:
a) Poupança sacral, fraqueza maior em membros superiores que em inferiores.
b) Perda variável de motricidade, abolição de sensibilidade dolorosa e térmica. Preservação de sensibilidade de
pressão e propriocepção.
c) Déficit completo motor, de sensibilidade e de reflexos.
d) Hiper-reflexia e déficit motor e de propriocepção de um lado. Déficit de sensibilidade dolorosa e térmica contralateral.
28 - É correta a seguinte afirmativa:
a) O ângulo de carga do cotovelo é de 5 graus no homem e 8 a 10 graus na mulher.
b) A força de supinação é maior que a de pronação.
c) O braquial é um pronador secundário do cotovelo.
d) A pesquisa de instabilidade em varo do cotovelo é feita em extensão, e de instabilidade em valgo, em 15 graus de
flexão.
29 - Com relação às luxações do joelho:
a) O exame clínico na admissão, demonstra pulso presente nas artérias tibial posterior e dorsal do pé, descarta lesão
arterial.
b) Exame clínico anormal exige abordagem cirúrgica vascular imediata.
c) Suspeita de espasmo arterial autoriza observação clínica por até 8 horas.
d) A abordagem cirúrgica vascular consiste na remoção de trombos por cateterização.
30 - Lesões líticas excêntricas na epífise de ossos longos em adultos jovens, mais frequentemente na
região do joelho, insuflando a cortical, com zona de transição pobremente definida, são:
a) Condroblastoma.
b) Tumor ósseo de células gigantes.
c) Fibroma condromixóides.
d) Osteoblastoma.
31 - É correta a seguinte afirmativa:
a) Ângulo entre o escafoide e o semilunar de 80 graus indica falência de sua estabilização ligamentar.
b) O padrão em DISI é encontrado na lesão do ligamento semiluno-piramidal.
c) A porção mais importante funcionalmente do ligamento escafosemilunar é a palmar.
d) O escafoide sofre luxação através do espaço de Poirier nas luxações perissemilunares do carpo.
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32 - São características do Pé neuropático, EXCETO:
a) Deformado.
b) Frio e Rosado.
c) Ingurgitamento das veias do dorso.
d) Pele seca, com calosidades nos pontos de pressão.
33 - Sobre a doença de Legs-Perthes, marque a alternativa ERRADA:
a) Há uma diminuição da mobilidade da perna afectada, que aliada a um mecanismo de defesa pode levar a atrofia
muscular.
b) Na fase inicial (sinovite) não há alterações visíveis à radiografia, tornando muito difícil a sua distinção de uma
sinovite transitória da anca.
c) O paciente acometido desta doença deverá ser submetido a tratamento com calmantes ou anti-inflamatórios.
d) É mais frequente nos rapazes, e em 8-10% dos casos pode ser bilateral.
34 - Sobre a Osteocondrite, marque a alternativa ERRADA:
a) A doença possui relação com a prática de esportes, seja qual for à modalidade.
b) A parte do corpo que geralmente recebe a doença é o joelho, mas não é uma regra e pode se desencadear em
outras partes.
c) Normalmente a patologia é apresentada durante a adolescência e não existe ainda uma causa conhecida pela
medicina para relatar a doença.
d) Pessoas com idade entre 30 e 40 anos são os mais frequentes pacientes a tratarem da doença.
35 - Sobre o tratamento da Osteocondrite, marque a alternativa ERRADA:
a) Em último caso pode-se imobilizar com gesso para que a região se reestabeleça.
b) Pode ter apoio na região afetada, e com isso passará a andar com muletas.
c) Para casos onde há falhas como destacamento do fragmento o tratamento passa a ser com processos cirúrgicos.
d) Se a cartilagem estiver lisa, contribuindo com o funcionamento da articulação, o paciente ganha mais opções para
tratar a lesão. O método mais utilizado é fixar o fragmento por parafusos e pinos.
36 - Sobre a Artrose, marque a alternativa ERRADA:
a) A articulação pode perder a mobilidade e inclusive ficar completamente rígida numa posição incorreta à medida
que piora a lesão provocada pela artrose.
b) Ao chegar aos 40 anos de idade, muitas pessoas manifestam sinais de artrose nas radiografias.
c) As articulações têm um nível tão grande de fricção que se desgastam, caso se forem excessivamente utilizadas ou
danificadas.
d) Existem duas classificações da artrose; primária (idiopática), quando a causa é desconhecida, e secundária,
quando a causa é outra doença.
37 - São causas de necrose avascular, EXCETO:
a) Atividades físicas regulares.
b) Diabetes.
c) Fraturas ou deslocamento do osso.
d) Uso abusivo de álcool.
38 - Sobre as pseudoartroses, marque a alternativa ERRADA:
a) A terapia por ondas de choque extracorpórea (ESWT) não pode ser aplicada.
b) De um modo geral as fraturas consolidam ou cicatrizam num período médio de 4 a 6 meses, independente do
tipo de tratamento, isto é, com ou sem cirurgia ou com ou sem a utilização de materiais de implante metálicos.
c) Podem ser classificadas de acordo com o aspecto da radiografia e também com a resposta biológica do tecido
ósseo em hipertrófica ou atrófica.
d) Podemos defini-la como a ausência da consolidação óssea após uma fratura.
39 - São sintomas comuns em lesões meniscais, EXCETO:
a) Dor aguda ao agachar-se.
b) Dor aguda ao andar.
c) Dor importante no momento do entorse, podendo ser acompanhada de sensação de estalido ou mesmo estalido
audível.
d) Ressalto durante a movimentação do joelho.
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40 - ___________ são tecidos fibrosos, densos e resistentes, através dos quais os músculos se
prendem aos ossos, e permitem a realização do movimento articular.
Complete a lacuna:
a) Tendões.
b) Ossos.
c) Cartilagem.
d) Pele.
41 - Sobre a tendinite, marque a alternativa ERRADA:
a) A sintomatologia das tendinites pode ser bastante variada, incluindo dor e inchaço (edema) de intensidade
variável, bem como graus variados de dificuldade de movimento e diminuição de força muscular.
b) É uma doença que pode ter causas ocupacionais, assim como muitas causas não-ocupacionais ou ainda ser fruto
da interação desses diferentes fatores.
c) O diagnóstico de certeza somente será obtido com o raio-X.
d) O interesse pericial destas doenças tem aumentado muito no Brasil, pois há um grande número de ações na
justiça pedindo concessão de benefícios previdenciários ou indenizações por danos morais e materiais.
42 - São fatores que podem aumentar o risco de uma pessoa desenvolver um tumor ósseo:
a) Doença de Paget.
b) Encondromatose Múltipla.
c) Osteossarcoma.
d) Todas as alternativas anteriores.
43 - São Tumores Produtores de Tecido Ósseo, EXCETO:
a) Linfoma Ósseo.
c) Osteoma.
b) Osteoblastoma.
d) Osteossarcoma.
44 - Sobre as Osteossarcomas Justacorticais, marque a alternativa ERRADA:
a) Caracteriza por ter sua origem na superfície interna do osso e por sua grande diferenciação estrutural.
b) É um tumor raro em comparação ao osteossarcoma central.
c) O osteossarcoma justacortical costuma afetar adolescentes e adultos jovens.
d) Os osteossarcomas justacorticais são lesões malignas de baixo grau e devem ser tratadas somente por cirurgia.
45 - O Mieloma Múltiplo é um tumor maligno que costuma ser múltiplo ou difuso e se caracteriza pela
presença de células redondas do tipo células plasmáticas (plasmócitos), com diferentes graus de
imaturidade e inclusive com células atípicas. Marque a alternativa ERRADA:
a) A lesão frequentemente é acompanhada da presença de proteínas anormais no sangue e na urina (proteína de
Bence-Jones) e às vezes de substâncias amilóides ou para-amilóides, que se depositam no tecido ósseo ou em
outros órgãos, principalmente no rim.
b) A maior parte dos mielomas provoca lesões ósseas múltiplas, constituindo uma das patologias malignas mais
frequentes do esqueleto.
c) Costuma acometer indivíduos entre 20 e 30 anos de idade.
d) As localizações mais comuns são a coluna vertebral, a pelve, as costelas, o esterno e o crânio.
46 - As alterações radiográficas consideradas como as evidências mais expressivas da resposta do
tumor ao tratamento quimioterápico são, EXCETO:
a) A redução do volume do tumor.
b) A diminuição da vascularização angiográfica.
c) As alterações da radiografia plana, TAC e RNM que mostram a formação óssea reacional na periferia do tumor,
junto às partes moles.
d) O aumento da vascularização angiográfica.
47 - Os tumores ósseos são primários ou secundários (metastáticos). Os tumores primários do
esqueleto podem ser benignos ou malignos. Depois de uma história completa, exame físico e alguns
estudos de laboratório, o tratamento dos tumores ósseos pode ser dividido em três fases, que são,
EXCETO:
a) Diagnóstico anátomo-patológico.
b) Estadiamento por imagem.
c) Sintomatológico.
d) Tratamento.
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48 - As lesões benignas, com base na sua história natural e comportamento, podem ser então
estagiadas. Os numerais arábicos são utilizados para designar os vários estágios:
a) Estágio 1 - Benigno latente (B1).
c) Estágio 3 - Benigno agressivo (B3).
b) Estágio 2 - Benigno ativo (B2).
d) Estágio 2 - Benigno agressivo (B2).
49 - Pela Lei 8.080/90, “A saúde é um direito fundamental do ser
____________________________________________________________.”
Marque a alternativa correta que complete o enunciado acima:
a) o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
b) o SUS promover as condições dispensáveis ao seu exercício.
c) o SUS prover as situações indispensáveis ao seu governo.
d) o Estado promover as situações incontestáveis ao seu exercício.

humano,

devendo

50 - Segundo preceito constitucional, ao Sistema Único de Saúde compete:
a) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto nos ambientes de trabalho de empresas
privadas.
b) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas
em geral.
c) Participar da formulação da política, mas não da execução, das ações de saneamento básico.
d) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos.
51 - Segundo a Lei Nº 8.142/90 que trata do controle social no SUS, é incorreto afirmar que:
a) Os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS pela sociedade e se constituem, exclusivamente, no
nível federal.
b) Nas Conferências, os representantes da sociedade, do governo, dos profissionais de saúde, dos prestadores de
serviços, parlamentares e outros avaliam a situação da saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política
de saúde nos municípios, nos estados e no país.
c) Os Conselhos foram criados para permitir que a população possa interferir na gestão da saúde, garantindo que os
interesses da coletividade sejam atendidos pelas ações governamentais.
d) Os Conselhos de Saúde funcionam como colegiados, de caráter permanente e deliberativo.
52 - Sobre os princípios doutrinários e organizativos do SUS, marque a alternativa correta:
a) O princípio da equidade é entendido como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos em todos os níveis de complexidade do sistema.
b) O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos apenas do orçamento da seguridade social e da União.
c) O princípio da integralidade é o compromisso de que os serviços de saúde atendam os indivíduos de forma
completa, tanto do ponto de vista clínico-assistencial como da oferta de diversidades de serviços.
d) A democratização do conhecimento do processo saúde/doença e dos serviços, bem como o estímulo à
organização da comunidade não são ações fundamentadas em princípios do SUS.
53 - Sobre a Política Nacional de Humanização é correto afirmar que:
a) Os Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) são exclusivos das unidades hospitalares mais complexas.
b) A humanização deverá ser uma diretriz política vertical, normatizada desde o nível federal até o municipal.
c) No eixo do financiamento, propõe-se a gestão centralizada dos recursos para evitar desperdício.
d) As unidades de saúde deverão garantir gestão participativa aos trabalhadores e usuários e educação permanente
aos trabalhadores.
54 - Em relação à atenção primária e aos serviços de saúde no Brasil, podemos afirmar:
I - A prevenção primária de saúde é a que tem por objetivo interceptar a evolução de uma doença,
eliminando elos da cadeia patogênica ou no meio interno dos seres vivos afetados ou suscetíveis.
II - No nível de atenção primário estão os serviços de complexidade menor, como: as unidades básicas
de saúde, postos do Programa de Saúde da Família e Programas de Agentes Comunitários de Saúde,
além dos de Urgência e Emergência.
III - A prevenção primária de saúde corresponde a ações de saúde que são aplicadas em fase ao início
biológico da doença.
IV - A proteção contra riscos ocupacionais e acidentes não fazem parte da atenção primária em saúde,
pois são medidas complexas de proteção específica.
Marque a alternativa correta:
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
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55 - De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, podemos afirmar, exceto que:
a) Os gestores municipais e federais são responsáveis pelo cumprimento dos princípios da Atenção Básica, pela
organização e execução das ações dentro do território municipal.
b) Há a efetivação da integralidade em seus vários aspectos, dentre eles, a integração de ações programáticas e de
demanda espontânea.
c) A Atenção Básica deverá proceder aos encaminhamentos dos usuários aos serviços de média e alta complexidade.
d) Na Atenção Básica são utilizadas tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os
problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
56 - Em relação à Lei nº. 8.142/90, podemos afirmar que:
a) Estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de
maior equidade.
b) Coloca como fatores determinantes e condicionantes da saúde a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
c) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
d) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
57 - No SUS, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, em seu âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:
a) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
b) Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização do serviço privado, sem o serviço
público necessitar de controle.
c) acompanhamento, sem avaliação e divulgação, do nível de saúde da população e das condições ambientais.
d) organização, apenas, do sistema de informação em saúde.
58 - A lei 8.080/90 e 8.142/90 autorizam a criação de consórcios para desenvolvimento conjunto de
ações e serviços de saúde. Esses consórcios são:
a) Interdistritais.
c) Intermunicipais.
b) Interestaduais.
d) Internacionais.
59 - A unificação dos serviços públicos de saúde em um Sistema Único de Saúde tem por objetivo,
EXCETO:
a) A racionalização dos recursos humanos na rede.
b) Aumentar a qualidade dos serviços prestados a comunidades.
c) Aumentar a quantidade dos serviços prestados a comunidades.
d) Aumentar a quantidade dos serviços prestados à rede privada.
60 - De acordo com o princípio da “Complementariedade do setor privado” analise as afirmativas
abaixo:
I - O interesse privado deve prevalecer sobre o público.
II - O serviço privado se integrará na mesma lógica organizativa do Sistema Único de Saúde.
III - A rede assistencial será complementada com os serviços privados.
A opção correta é:
a) Apenas as afirmativas I e II.
c) Apenas as afirmativas II e III.
b) Apenas as afirmativas I e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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