
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO ESCRITOR PAULO COELHO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“O caminho da sabedoria é não ter medo de errar.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Médico Cirurgião Geral
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL – RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD–

PROVA

S23 - P
TARDE

Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE CACOAL

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 1

Legislação e Ética na Administração Pública Municipal 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 2

Informática Básica 5 2

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 2

Conhecimentos Específicos 20 2

www.pciconcursos.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Maio, mês das borboletas noivas flutuando
em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido
um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde
desse mesmo dia: no meio da chuva abundante
encontrou (explosão) a primeira espécie de
namorado de sua vida, o coração batendo como se
ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante e
preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se
reconheceram como dois nordestinos, bichos da
mesma espécie que se farejam. Ele a olhara
enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça,
bastou-lhe vê-lo pra torná-lo imediatamente sua
goiabada-com-queijo.

Ele...
Ele se aproximou e com voz cantante de

nordestino que a emocionou, perguntou-lhe:
– E se me desculpe, senhorinha, posso

convidar a passear? [...]
Eles não sabiam como se passeia. Andaram

sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de
uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás
do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos.
[...]

Da segunda vez em que se encontraram caía
uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem
ao menos se darem as mãos caminhavam na chuva
que na cara de Macabéa parecia lágrimas
escorrendo.

Da terceira vez que se encontraram – pois não
é que estava chovendo? – o rapaz, irritado e
perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a
custo lhe ensinara, disse-lhe:

– Você também só sabe é chover!
– Desculpe.
Mas ela já o amava tanto que não sabia mais

como se livrar dele, estava em desespero de amor.
Numa das vezes em que se encontraram ela

afinal perguntou-lhe o nome.
– Olímpico de Jesus Moreira Chaves – mentiu

ele porque tinha como sobrenome apenas o de
Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado
por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de
tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara
como pegar mulher.[...]

Olímpico de Jesus trabalhava de operário
numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se
chamava de “operário” e sim de “metalúrgico”.
Macabéa ficava contente com a posição social dele
porque também tinha orgulho de ser datilógrafa,
embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas
ela e Olímpico eram alguém no mundo. “Metalúrgico”
e “datilógrafa” formavam um casal de classe. [...]

A hora da estrela

LISPECTOR, Clarice. . Rio de Janeiro: Rocco,
1998. p. 42-45. (Fragmento)

englutido: engolido

A hora da estrela

Ø

Questão 01

Das alternativas abaixo, assinale a que apresenta um
trecho do texto que revela os sentimentos de
Macabéa por Olímpico.

A) “[...] o coração batendo como se ela tivesse
englutido um passarinho esvoaçante e preso.”
(§ 1)

B) “[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um
prenúncio do que ia acontecer no final da tarde
desse mesmo dia [...]” (§ 1)

C) “Eles não sabiam como se passeia. [...]” (§ 5)
D) “Maio, mês das borboletas noivas flutuando em

brancos véus. [...]” (§ 1)
E) “Numa das vezes em que se encontraram ela

afinal perguntou-lhe o nome.” (§ 11)

Questão 02

Nos três primeiros encontros dos dois jovens estava
chovendo. A repetição desse fato provoca no leitor a
sensação de:

A) aconchego.
B) relação harmoniosa.
C) desagradável melancolia.
D) afeto.
E) equilíbrio amoroso.

Questão 03

A ingenuidade de Macabéa é uma de suas
características mais marcantes. Sobre como isso fica
evidente no último parágrafo, analise as afirmativas a
seguir.

I. Macabéa considera que ela e Olímpico formavam
um casal de classe em razão da posição social
que tinham.

II. O fato de Olímpico não se chamar de operário,
pois ele trabalhava honestamente.

III. Ela acreditava que uma datilógrafa e um
metalúrgico “eram alguém no mundo”.

Está(ão) correta(s) somente as afirmativas:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

www.pciconcursos.com.br
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No período “[...] EMBORA ganhasse menos que o
salário mínimo. [...]” (§ 13), a palavra destacada pode
ser substituída, sem prejuízo para o sentido original
do texto, por:

A) porém.
B) conforme.
C) por que.
D) conquanto.
E) consoante.

Questão 04

Há desvios da norma culta no texto. Assinale a
alternativa que indica um deles.

A) Em lugar de TALVEZ TIVESSE SIDO
(§ 1), deveria estar escrito TIVESSE SIDO
TALVEZ.

B) Deveria haver uma vírgula depois do termo “Da
segunda vez em que se encontraram [...]”
(§ 6)

C) Assim como no período anterior, o verbo da
oração “Mas ela e Olímpico eram alguém no
mundo. [...]” (§ 13) deveria estar no imperfeito
do subjuntivo.

D) O vocativo SENHORINHA (§ 4) deveria estar,
obrigatoriamente, no início da frase.

E) O vocábulo PRENÚNCIO (§ 1) não deveria estar
acentuado.

Questão 05

Em uma das alternativas a seguir, o termo destacado
funciona como agente do termo anterior.Assinale-o.

A) com voz cantante (§ 3)
B) de operário (§ 13)
C) por um padrasto (§ 12)
D) em desespero (§ 10)
E) numa metalúrgica (§ 13)

Sobre o fragmento “Mas ela já o amava tanto que não
sabia mais como se livrar dele [...]” (§ 10), pode-se
afirmar que:

A) a segunda oração é uma consequência da
primeira.

B) a primeira oração estabelece uma condição em
relação à segunda.

C) a primeira oração é uma explicação da segunda.
D) as orações mostram ações que se aproximam

pela relação temporal.
E) as orações estão ligadas por conectores

circunstanciais.

“[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um
prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse
mesmo dia: no meio da chuva abundante encontrou
(explosão) a primeira espécie de namorado de sua
vida, o coração batendo como se ela tivesse
englutido um passarinho esvoaçante e preso. [...]”
Com relação aos componentes desse fragmento do
texto, é correto afirmar que:

A) as duas ocorrências do pronome possessivo SUA
referem-se a um elemento imediatamente
anterior.

B) a palavra SE é um pronome apassivador.
C) a expressão “NO FINAL DA TARDE” é uma

circunstância de tempo.
D) a preposição presente em “DE sua vida” indica

finalidade.
E) PASSARINHO e PRESO pertencem à mesma

classe gramatical.

Questão 07

Questão 08

Questão 09

A figura de linguagem presente em “[...] e se
reconheceram como dois nordestinos [...]” (§ 1) é:

A) prosopopeia.
B) comparação.
C) sinestesia.
D) hipérbole.
E) metáfora.

Questão 06

www.pciconcursos.com.br
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Questão 13

Assinale a alternativa em que se tenha reescrito o
trecho em destaque em consonância com a norma
culta e sem alterar o sentido do texto.

“[...] Fora criado por um padrasto QUE LHE
ENSINARA O MODO FINO DE TRATAR PESSOAS
PARA SE APROVEITAR DELAS e lhe ensinara como
pegar mulher. [...]”

A) que ensinara-lhe o modo fino de se tratar pessoas
para se aproveitar delas.

B) que o ensinara o modo fino de tratar pessoas, para
que pudesse se aproveitar delas.

C) que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas,
embora se aproveitasse delas.

D) que ensinara-lhe o modo fino de tratar pessoas, à
medida que se aproveitava delas.

E) que lhe ensinara o modo fino de se tratar pessoas,
a fim de se aproveitar delas.

Questão 11

Assinale a alternativa cujo termo destacado possui
classe gramatical DIFERENTE da dos demais.

A) “[...] bichos da mesma espécie QUE se farejam.
[...]”

B) “[...] ela nem notou QUE ele não se chamava [...]”
C) “[...] Fora criado por um padrasto QUE lhe

ensinara [...]”
D) “[...] mãos caminhavam na chuva QUE na cara de

Macabéa parecia lágrimas escorrendo.”
E) “[...] sobrenome dos QUE não têm pai. [...]”

Questão 12

“[...] ANDARAM sob a chuva grossa e PARARAM
diante da vitrine de uma loja de ferragem onde
estavam expostos atrás do vidro canos, latas,
parafusos grandes e pregos.”

Com relação às formas verbais destacadas, é correto
afirmar que:

A) indicam um passado que continua no presente.
B) atribuem singularidade e mistério ao sujeito.
C) referem-se ao futuro iminente.
D) remetem, contextualmente, a um sujeito já

conhecido.
E) compõem a ideia de inexistência de um sujeito.

Em “Maio, MÊS DAS BORBOLETAS NOIVAS
FLUTUANDO EM BRANCOS VÉUS. [...]” o trecho
destacado marca:

A) intercalação do adjunto adverbial.
B) um comentário acessório.
C) um aposto.
D) uma citação.
E) uma inversão.

Questão 10

Questão 14

Qual a função sintática do QUE em “[...] Fora criado
por um padrasto que lhe ensinara [...]”?

A) sujeito.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.
D) adjunto adnominal.
E) complemento nominal.

Questão 15

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo em destaque em
“Numa das vezes em que se encontraram ela afinal
PERGUNTOU-lhe o nome.” é:

A) transitivo indireto.
B) transitivo direto e indireto.
C) intransitivo.
D) de ligação.
E) transitivo direto.

www.pciconcursos.com.br
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Segundo disposto na Constituição Federal, em caso
de iminente perigo público:

A) a autoridade competente poderá usar de
propriedade part icular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.

B) a autoridade competente poderá usar de
propriedade part icular, assegurada ao
proprietário prévia indenização.

C) qualquer um do povo poderá usar de propriedade
part icular, assegurada ao propr ietár io
indenização ulterior, se houver dano.

D) qualquer um do povo poderá usar de propriedade
particular, não lhe sendo exigível indenização
ulterior ao proprietário.

E) a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, não lhe sendo exigível
indenização ulterior ao proprietário.

Questão 16

Questão 18

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à
característica legal dos atos de improbidade
administrativa.

A) Dependem da ocorrência de dolo do agente.
B) Só podem ser praticados por servidor público.
C) Dependem da ocorrência de enriquecimento

ilícito.
D) Não são capazes de ensejar perda da função

pública, mas apenas suspensão dos direitos
políticos.

E) Podem ser praticados por empregado de
sociedade de economia mista.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

A licitação na modalidade de pregão poderá ser
adotada para a aquisição de bens e serviços comuns,
assim entendidos aqueles:

A) cujo valor unitário não supere a fração de 1/10 do
salário mínimo vigente.

B) que forem ass im d iscr ic ionar iamente
considerados pela autoridade licitante,
considerados seus padrões tecnológicos.

C) cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificações usuais no mercado.

D) cuja tecnologia seja comum e usual no mercado,
mesmo que não possam ser objetivamente
definidos seus padrões de desempenho e
qualidade.

E) cujos valores possam ser prévia e objetivamente
definidos pelo edital, por meio de cotação oficial.

Questão 17

Questão 19

O funcionário público que intencionalmente deixa a
porta da repartição pública aberta para, à noite,
alguém entrar e furtar dinheiro que lá estava
guardado, responde por crime de:

A) corrupção ativa.
B) corrupção passiva.
C) prevaricação.
D) peculato.
E) facilitação de descaminho.

Questão 20

Segundo o Regime Jurídico Estatutário dos
Servidores Públicos do Município de Cacoal – RO, é
vedado ao servidor público:

A) guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
B) ausentar-se do serviço, mesmo que autorizado

por seu superior imediato.
C) representar contra ilegalidade ou abuso de poder.
D) ser assíduo ao serviço.
E) promover manifestação de apreço no recinto da

repartição.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 21

O início da construção da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, em virtude da assinatura do
Tratado de Petrópolis , constituiu um poderoso
impulso para o povoamento da região. Na fase de
construção, os acampamentos de operários no ponto
inicial e no ponto final deram origem a formação de
quais cidades, respectivamente?

A) Porto Velho e Guajará-Mirim.
B) Ji-Paraná eAriquemes.
C) Ji-Paraná e Vilhena.
D) Ariquemes e Guajará-Mirim.
E) Porto Velho e Vilhena.

(1903)

www.pciconcursos.com.br
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Questão 22

O primeiro explorador europeu que teria alcançado o
vale do rio Guaporé foi o espanhol Ñuflo de Chávez,
de passagem entre 1541 e 1542. Mais tarde, no
século XVII, a região foi percorrida pela Bandeira de
Antônio Raposo Tavares que, entre 1648 e 1651,
partindo de São Paulo alcançou Belém do Pará. No
século seguinte, os bandeirantes começaram
a e x p l o r a r o v a l e d o G u a p o r é .

O fator que levou os bandeirantes a explorar o vale do
Guaporé foi a:

A) descoberta de ouro.
B) exploração das drogas do sertão.
C) busca por terras para o plantio.
D) exploração do pau-brasil.
E) descoberta de jazidas de cassiterita.

(<http:www.rondonia.ro.gov.br>Adaptado).
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Questão 23

< h t t p : / / d o m a c e d o . b l o g s p o t . c o m . b r / 2 0 1 1 / 1 1 /
chevron-o-desastre.html>Acesso em 21/09/13.

Além da poluição dos mares, por exemplo, a
exploração do petróleo tem gerado um grande debate
sobre a distribuição dos entre os estados do
Brasil. Os são:

A) tarifas pagas pelo governo federal às empresas
exploradoras de petróleo.

B) impostos repassados pelas prefeituras para
órgãos ambientais.

C) compensações financeiras pagas pelas
empresas exploradoras aos governos.

D) taxas pagas pelos governos às prefeituras de
municípios fornecedores de petróleo.

E) recursos tecnológicos repassados pelas
empresas exploradoras aos governos.

royalties
royalties

Questão 24

A morte de Hugo Chávez, presidente da Venezuela,
em março de 2013, abre um período de incertezas
não só para o país, mas também para outras nações
latino-americanas que seguiam de perto as políticas
desenvolvidas pelo líder venezuelano.
Apesar das incertezas e dos questionamentos sobre
o processo eleitoral naquele país, um novo
presidente foi eleito em abril de 2013. O presidente
eleito da Venezuela é:

A) Henrique Capriles.
B) Evo Morales.
C) Nicolás Maduro.
D) Juan Manoel Santos.
E) José Mujica.

Questão 25

Rondônia tem um relevo pouco acidentado, sem
elevações ou depressões acentuadas. As altitudes
variam entre 70 e 500 metros, tendo como referência
o nível do mar. No sul do estado, são encontradas as
áreas mais acidentadas, com depressões e
elevações. Nessa região fica o ponto mais elevado do
estado, a Serra:

A) da Cutia.
B) dos Parecis.
C) do Colorado.
D) dos Pacaás Novos.
E) da Providência.

Questão 26

Observe a seguir a imagem exibida na Faixa de
Opções do Microsoft Office Word 2007.

Essa imagem corresponde:

A) a opções de folhas de rosto.
B) ao conjunto de estilos, cores e fontes usados no

documento.
C) ao conjunto de fontes bibliográficas.
D) ao conjunto de formatos do índice remissivo.
E) ao modo de estrutura de tópicos.

INFORMÁTICA BÁSICA

www.pciconcursos.com.br
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Questão 29

O Corretor Ortográfico do Microsoft Office Word 2007
identifica palavras grafadas incorretamente,
formatando as palavras com:

A) fonte azul sublinhada.
B) negrito.
C) realce amarelo.
D) sublinhada com linha ondulada vermelha.
E) tachado.

Questão 27

Sobre o uso de janelas no Windows 7, é correto
afirmar:

A) Ao minimizar uma janela, esta desaparece da
barra de tarefas.

B) O botão “Minimizar” corresponde à imagem
C) A combinação de teclas ALT e TAB permite

navegar entre as janelas abertas no seu
computador.

D) Na área de trabalho, é possível ter somente uma
janela aberta por vez.

E) Para que uma janela ocupe a tela inteira, é preciso
clicar em seu botão “Recuperar”.

Questão 28

No Office Excel 2007, a imagem a seguir, extraída do
site da Microsoft, representa:

A) um gráfico de pizza.
B) um gráfico de área.
C) um gráfico de superfície.
D) um filtro.
E) uma tabela dinâmica.

Questão 30

Observe a imagem parcial de uma planilha no
Microsoft Office Excel 2007:

As linhas pontilhadas na horizontal (parte inferior da
imagem) e na vertical (lado direito da imagem)
representam:

A) seleção de dados para criação de uma tabela
dinâmica.

B) área de sombreamento.
C) seleção de dados para geração de gráficos.
D) área selecionada para impressão.
E) quebras de página inseridas automaticamente

pelo Excel.

www.pciconcursos.com.br
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 31

A Constituição Federal de 1988 institucionalizou o
direito à saúde a todos os brasileiros quando criou o
Sistema Único de Saúde – SUS. Considerando o que
esta Lei estabelece a respeito do SUS, analise as
afirmativas abaixo:

I. As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, regulado por
diretrizes, sendo uma delas a descentralização,
com direção única em cada esfera de governo.

II. O Sistema Único de Saúde será financiado com
recursos do orçamento da Seguridade Social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.

III. As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do Sistema Único de Saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Conforme análise, assinale:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 32

A criação de um Sistema Único de Saúde que se
constituísse em um arcabouço institucional, com a
separação total entre Saúde e Previdência, foi
aprovada na:

A) 8ª Conferência Nacional de Saúde.
B) Conferência deAlma-Ata.
C) 3ª Conferência Nacional de Saúde.
D) Conferência sobreAtenção Primária.
E) Conferência Internacional da Saúde.

Questão 33

A Constituição brasileira estabelece que a saúde é
um dever do Estado e a Lei nº 8.080/1990 dispõe
sobre as atribuições e competências de cada ente da
federação. Marque a alternativa que corresponde a
uma competência dos municípios, de acordo com a
Lei Orgânica da Saúde.

A) Coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica.

B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do SUS.

C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.

D) Definir e coordenar os sistemas de vigilância
epidemiológica.

E) Fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias
de interesse para a saúde.

Questão 34

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS) foi fundado em 3 de fevereiro de 1982
com o objetivo de tornar o conjunto das Secretarias
de Saúde dos Estados e do Distrito Federal mais
participante do esforço de reconstrução do setor de
saúde, como parte de uma ampla pauta social. A
respeito desse órgão, é correto afirmar:

A) É um espaço intergovernamental, político e
técnico em que ocorre o planejamento, a
negociação e a implementação das políticas de
saúde pública. As decisões dão-se por consenso
(e não por votação), estimulando o debate e a
negociação entre as partes.

B) É um organismo da direção do Sistema Único de
Saúde (SUS) com mandato de representar
politicamente os interesses comuns das
Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito
Federal, perante as demais esferas de governo e
outros parceiros.

C) Tem como eixo de ação o fortalecimento e a
autonomia da gestão municipal, promovendo e
incentivando o desenvolvimento de políticas
públicas que valorizem as experiências de saúde,
com caráter intersetorial, que promova equidade e
participação social.

D) Uma de suas competências é auxiliar os
municípios na formulação de estratégias voltadas
para o aperfeiçoamento dos seus sistemas de
saúde, primando pelo intercâmbio de informações
e pela cooperação técnica.

E) É uma instância que integra a estrutura decisória
do SUS. Constitui uma estratégia de coordenação
e negociação do processo de elaboração da
política de saúde nas três esferas de governo,
articulando-as entre si.

www.pciconcursos.com.br
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Questão 35

Os recursos federais destinados às ações e serviços
de saúde são organizados e transferidos na forma de
blocos de financiamento, sendo cada bloco
constituído por componentes, conforme as
especificidades de suas ações e dos serviços de
saúde pactuados. Assinale a alternativa que
corresponde a um componente do Bloco de Gestão
do SUS.

A) Componente fundo de ações estratégicas e
compensação.

B) Componente da vigilância epidemiológica e
ambiental em saúde.

C) Componente de medicamentos de dispensação
excepcional.

D) Componente para a implantação das ações e
serviços de saúde.

E) Componente estratégico da assistência
farmacêutica.

Questão 36

No que se refere ao Planejamento da Saúde, analise
as afirmativas a seguir:

I. O planejamento da saúde é obrigatório para os
entes públicos e será indutor de políticas para a
iniciativa privada.

II. O planejamento da saúde em âmbito estadual
deve ser realizado de maneira regionalizada, a
partir das necessidades dos Municípios,
considerando o estabelecimento de metas de
saúde.

III. Compete aos Conselhos de Saúde pactuar as
etapas do processo e os prazos do planejamento
municipal em consonância com os planejamentos
estadual e nacional.

Conforme análise, assinale:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem

corretas.

Questão 37

Os Conselhos de Saúde consubstanciam a
participação da sociedade organizada na
administração do SUS, propiciando e melhorando o
controle social do sistema. No que se refere ao
Conselho Estadual de Saúde, a representação dos
usuários deverá ser composta, entre outros, por
representante(s):

A) de instituições públicas e privadas.
B) de trabalhadores na área de saúde.
C) de associações de portadores de patologias.
D) da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde.
E) de prestadores de serviços de saúde.

Questão 38

O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
resultará da integração dos planos de saúde dos
entes federativos na Rede deAtenção à Saúde, tendo
como fundamento as pactuações estabelecidas
pela(o):

A) Comissão Intergestores Regionais.
B) Conselho Nacional de Saúde.
C) Comissão Intergestores Tripartite.
D) Plano Estadual de Saúde.
E) Conferência Nacional de Saúde.

Questão 39

A ocorrência epidêmica de uma doença, em que
todos os casos estão relacionados entre si, atingindo
uma área geográfica pequena e delimitada,
corresponde à definição de:

A) epidemia.
B) incidência.
C) endemia.
D) surto.
E) pandemia.

Questão 40

O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS –
SIASUS – coleta, processa e avalia os dados
apresentados pelas Unidades Prestadoras de
Serviços por meio do Boletim de Produção
Ambulatorial – BPAe da(o):

A) Autorização de Internação Hospitalar –AIH.
B) Ficha Individual de Investigação e Notificação –

FIIN.
C) Cadastro de Procedimentos Médicos – CPM.
D) Relatório de Produção e Marcadores para

Avaliação – PMA.
E) Autor ização de Procedimento de Alta

Complexidade –APAC.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 41

A água corporal divide-se em dois compartimentos: o
intracelular e o extracelular. O equilíbrio entre esses
dois compartimentos é fundamental na homeostasia
e na manutenção das funções orgânicas. Em relação
a este importante fator, assinale, dentre as
afirmativas abaixo, a alternativa correta.

A) O líquido intracelular é o maior compartimento e
corresponde a 65% da água corporal total.

B) A água transcelular é localizada na luz do trato
g a s t r o i n t e s t i n a l , e s p a ç o s s i n o v i a l ,
cerebroespinhal e intraocular.

C) A água do osso e das cartilagens flui prontamente
para o líquido extracelular no interstício e
linfáticos.

D) O sódio é o soluto aniônico predominante no
líquido intracelular.

E) O cloro e o bicarbonato são os cátions
predominantes no líquido cerebroespinhal.

Questão 42

O choque hipovolêmico é uma síndrome
caracterizada pela diminuição do débito cardíaco
decorrente da redução do volume sanguíneo.Aperda
sanguínea e de líquidos corporais é uma causa muito
importante de choque hipovolêmico. Trabalhos
modernos defendem que o gatilho ideal para a
indicação da transfusão sanguínea é:

A) nível de hemoglobina entre 6 e 7 g/dL.
B) pressão arterial diastólica abaixo de 8 mm Hg.
C) tônus vascular que não volta ao normal após duas

horas de reanimação.
D) pressão venosa central instável com níveis

oscilando abaixo de 7 cm H 0.
E) queda do hematócrito em mais de dois pontos

após a primeira hora de reanimação.

2

Questão 43

Paciente masculino, 41 anos, é atendido no
pronto-socorro após queda de elevada altura e lesão
penetrante no tórax por vergalhão de obra.
Apresenta-se agitado, com sudorese profusa e
gravíssima instabilidade hemodinâmica. O exame
clínico revela acentuado pulso paradoxal. O cirurgião
assistente também observa as veias do pescoço
dilatadas de forma anormal e dificuldade de ausculta
cardíaca. O diagnóstico a ser considerado para o
caso é:

A) hemotórax hipertensivo.
B) pneumotórax hipertensivo.
C) fraturas múltiplas de costelas.
D) hérnia diafragmática traumática.
E) tamponamento cardíaco.

Questão 44

Acoagulação sanguínea dentro dos padrões normais
é fundamental na prática cirúrgica. Alterações dos
mecanismos de coagulação são responsáveis por
graves complicações durante e após o ato operatório.
Uma das opções abaixo é verdadeira em relação a
este importante tema.Aponte-a.

A) Considera-se trombocitopenia um número de
plaquetas inferior a 50.000/ mm³.

B) A hipotermia é uma causa muito comum de
alteração da coagulação sanguínea.

C) Os concentrados de hemácias podem ser
conservados por até 20 dias.

D) O crioprecipitado é útil no tratamento da
hemorragia decorrente da deficiência do fator 25
na talassemia major.

E) A hemartrose é uma característica importante nos
pacientes portadores de trombocitopenia.
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Questão 47

Paciente masculino, 15 anos, apresenta nódulo
tireoidiano de 1 cm de diâmetro, diagnosticado em
ressonância magnética da coluna cervical por
indicação ortopédica. O paciente é submetido à
punção aspirativa por agulha fina, direcionada por
imagem, sendo feito o diagnóstico de carcinoma
papilífero. O tratamento indicado para o caso é:

A) lobectomia total do lado da lesão com
istmectomia.

B) lobectomia total do lado da lesão com lobectomia
subtotal contralateral.

C) administração de Iodo radioativo e supressão com
hormônios tireoidianos.

D) tireoidectomia total com dissecção radical de
pescoço.

E) tireoidectomia total com dissecção ganglionar
cervical, caso haja linfonodos palpáveis, com
retirada dos mesmos.

Questão 46

A queimadura elétrica é diferente dos outros tipos de
queimaduras em vários aspectos. Dentre as opções
abaixo, assinale aquela que é característica das
queimaduras elétricas.

A) a corrente elétrica percorre a pele provocando
graves lesões e poupa músculos, vasos e nervos.

B) o calor gerado pela transmissão da corrente
elétrica é de pouca intensidade e não danifica os
tecidos.

C) podem ocorrer lesões por isquemia devido à
trombose progressiva dos vasos sanguíneos
lesados pela passagem da corrente elétrica.

D) mesmo as lesões decorrentes de correntes
elétricas de baixa voltagem apresentam
características bem diferentes das queimaduras
térmicas.

E) é contraindicado o uso de manitol intravenoso nos
pacientes com graves queimaduras térmicas, pois
ele pode levar a edema importante da
musculatura da área lesada.

Questão 45

Paciente feminina, 32 anos, é atendida no setor de
emergência do hospital após sofrer queda de
motocicleta em alta velocidade. Apresenta-se com
grave instabilidade hemodinâmica, sudorese
profusa, desorientação e dor intensa na manipulação
do quadril.Após reposição hemodinâmica vigorosa, é
encaminhada ao serviço de RX que revela disjunção
da sínfise pubiana em “livro aberto” com instabilidade
pélvica. O lavado peritoneal foi negativo para sangue.
O tórax, coluna vertebral e membros são normais. A
paciente mesmo mantendo a reposição volêmica,
permanece instável e com sinais de choque
hipovolêmico grave.Aconduta para essa paciente é:

A) aplicação de um fixador externo anterior.
B) laparotomia exploradora imediata com ligadura da

artéria ilíaca interna.
C) laparotomia exploradora imediata com

exploração do hematoma pélvico e colocação de
cera óssea no foco de fratura.

D) angiografia com embolização do local do
sangramento.

E) angiografia com injeção de vasopressina no local
do sangramento.

Questão 48

O divertículo esofagiano descrito por Zenker e Von
Ziemssen é o divertículo mais comum encontrado
nesse órgão. Uma das opções abaixo é verdadeira
em relação a esse dismorfismo anatômico.
Assinale-a.

A) É característico nas mulheres em torno da quinta
década da vida e relacionado com a pressão
aumentada no esôfago cervical por falha no
mecanismo da deglutição.

B) Adoença inicia-se de modo abrupto com a ruptura
das fibras esofagianas, em geral, devido à
deglutição de um volume exagerado de alimento.

C) A sua localização é na junção do esôfago cervical
com o esôfago torácico ao nível da fúrcula
esternal.

D) Este tipo de divertículo é encontrado no triângulo
de Killian.

E) O tratamento cirúrgico por incisão cervical aberta
foi substituído pelo acesso videolaparoscópico na
maioria dos pacientes.
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Questão 49

Paciente feminina, 54 anos, apresenta massa
tumoral fixa em abdome inferior, distensão abdominal
e dor à palpação profunda. Exames de imagem
demonstraram várias massas secundárias e líquido
na cavidade abdominal. A paciente foi submetida à
laparotomia que revelou tumor ovariano e grande
quantidade de material mucoide cinza-amarelado no
omento e superfície peritoneal. O cirurgião
encaminhou o material para histologia de congelação
que revelou pseudomixoma peritoneal. O tratamento
indicado é:

A) fechar o abdome da paciente e iniciar
termoquimioterapia.

B) fechar o abdome da paciente e iniciar
radioquimioterapia.

C) h i s t e r e c t o m i a a b d o m i n a l t o t a l ,
salpingo-oforectomia bilateral, drenagem do
material e citorredução por omentectomia e
peritonectomia.

D) cirurgia de Werthein-Meigs, drenagem do material
e c i t o r r e d u ç ã o a s s o c i a d a à
termoquimioradioterapia.

E) cirurgia de Werthein-Maigs evitando-se a
manipulação da cavidade abdominal o máximo
possível.

Questão 50

Um paciente de 28 anos, do sexo masculino, é
internado para ser submetido à cirurgia de hérnia
inguinal à direita. Durante o ato operatório, o cirurgião
decide realizar o procedimento cirúrgico pela técnica
de Shoudice. Essa técnica operatória consiste nos
seguintes princípios:

A) sutura dos arcos músculo aponeuróticos do
transverso abdominal e oblíquo interno ao
ligamento inguinal seguida de rebaixamento da
fáscia transversalis por incisões de relaxamento
paralelas ao ligamento inguinal.

B) sutura do tendão conjunto e fascia transversalis
ao ligamento de Poupart e cinta iliopúbica.

C) colocação de uma tela de marlex (polipropileno)
na parede posterior do canal inguinal na projeção
do triângulo de Hasselbach, suturando-se a
mesma no ligamento inguinal e tendão conjunto.

D) sutura da aponeurose do músculo transverso do
abdome ao trato iliopúbico seguida de sutura dos
músculos oblíquo interno e transverso do abdome
e suas porções aponeuróticas ao ligamento
inguinal.

E) sutura do ligamento de Cooper à arcada inguinal e
rebaixamento da fáscia transversalis por incisões
de relaxamento paralelas ao ligamento inguinal.

Questão 51

Paciente masculino, 48 anos, portador de doença
ulcerosa péptica duodenal de longa data, já tratado
por , é atendido no serviço de emergência
apresentando intensa hemorragia digestiva alta.
Após reanimação vigorosa, é submetido à
endoscopia digestiva alta, que revela úlcera
duodenal de parede posterior, com intenso
sangramento ativo. É submetido a tratamento
endoscópico da úlcera com sucesso. Após 24 horas,
novo episódio de sangramento de forte intensidade,
necessitando de grande volume de reposição
sanguínea. Novo estudo endoscópico revela
sangramento ativo em jato no mesmo local do
sangramento anterior com presença de vaso
sanguíneo visível. Nova tentativa de tratamento
endoscópico é realizada sem sucesso. O cirurgião
decide intervir. A conduta cirúrgica adequada para o
caso é:

A) vagotomia de células parietais, sutura da úlcera e
gastrectomia subtotal alargada.

B) vagotomia troncular com abertura transversal do
duodeno, sutura da úlcera e fechamento
longitudinal pela técnica de Heineke-Mickulicz.

C) vagotomia troncular com antrectomia, sutura da
úlcera e reconstrução a B1 pela técnica de
Reichel-Polya.

D) vagotomia de células parietais com abertura
contínua do duodeno e piloro, sutura da úlcera e
piloroplastia pela técnica de Jaboulay.

E) vagotomia troncular com abertura do duodeno e
piloro, sutura da úlcera e piloroplastia pela técnica
de Heineke-Mickulicz.

H. pylori
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Questão 54

Questão 55

Paciente masculino, 28 anos, foi atendido no
ambulatório de coloproctologia com queixas de dor
anal de forte intensidade e sangramento após as
evacuações. Após exame, o cirurgião assistente
diagnosticou fissura anal posterior. Após tratamento
com diltiazen 2% creme, durante trinta dias,
emolientes fecais e analgésicos, a fissura persiste. O
cirurgião assistente indica o tratamento cirúrgico. A
técnica operatória atualmente preferida é:

A) esfincterotomia interna lateral parcial.
B) esfincterotomia externa lateral parcial.
C) esfincteroplastia externa lateral parcial.
D) esfincteroplastia interna lateral parcial.
E) esfincteroplastia pela técnica de Lord.

O HNPCC (câncer colorretal hereditário não
relacionado à polipose) é responsável por cerca de
3% dos casos de câncer colorretal e por 15% destes
tumores em pacientes com histórico familiar. Dentre
as opções abaixo, assinale a que é verdadeira em
relação ao HNPCC.

A) O histórico familiar é falho como método
diagnóstico no HNPCC.

B) Mutações nos genes MSH2b ou MLH1b são
responsáveis por mais de 90% das mutações em
pacientes com HNPCC.

C) O risco aumentado de câncer na síndrome de
Lynch I é devido ao mau funcionamento do gene
A P C , a s s o c i a d o à i n s t a b i l i d a d e d e
microssatélites.

D) A síndrome de câncer familiar, envolvendo o gene
MSH6b, caracteriza-se por uma menor incidência
de carcinoma endometrial.

E) Segundo os critérios de Amsterdã, a exclusão de
polipose adenomatosa familiar não deve ser
considerada em muitos casos de HNPCC.
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Questão 52

Paciente feminina, 51 anos, é submetida à tomografia
computadorizada do abdome por apresentar
sintomas digestivos inespecíficos, meteorismo e
flatulência após ingestão de alimentos gordurosos. O
exame revelou divertículo duodenal entre a segunda
e terceira porções do duodeno. A paciente foi
submetida a tratamento clínico de seus sintomas com
sucesso, estando assintomática há seis meses. Em
relação ao tratamento do divertículo duodenal, a
conduta correta a ser tomada pelo cirurgião
assistente é:

A) diverticulectomia com realização de manobra de
Kocher associada à exploração das vias biliares.

B) diverticulectomia com fechamento da abertura
duodenal pela técnica de Heineke-Mickulicz.

C) diverticulectomia com fechamento da abertura
duodenal pela simples sutura com pontos
separados.

D) invaginação do divertículo com sutura em bolsa
de tabaco.

E) a paciente não necessita de nenhum tratamento.

Questão 53

Paciente feminina, 72 anos, em bom estado geral,
procura serviço de coloproctologia queixando-se de
“intestino pra fora”. O cirurgião assistente procede ao
exame físico e diagnostica procidência de reto. Após
submeter a paciente a exame proctológico completo,
colonoscopia e alguns exames de imagem, indica o
procedimento cirúrgico. A cirurgia de escolha foi o
procedimento descrito por Frykman e Goldberg em
1969. Este procedimento consiste tecnicamente em:

A) promontofixação do reto com tela de marlex
anterior.

B) r e t o s s i g m o i d e c t o m i a p e r i n e a l c o m
levatoroplastia.

C) plicatura do reto com retopexia perineal.
D) ressecção anterior do sigmoide redundante com

retopexia.
E) retossigmoidectomia abdominoperineal com

fixação posterior com tela de marlex.

Questão 56

As ressecções hepáticas são realizadas desde o final
do século XIX. Somente em 1952, Lortat-Jacob
realizou a primeira hepatectomia direita anatômica.
Em relação ao tema, considera-se, na hepatectomia
esquerda estendida ou trissegmentectomia, a
ressecção hepática dos segmentos:

A) I, II, III, IV, V
B) I, II, III, VI, VII
C) II, III, IV, V, VIII
D) II, III, V, VI, VII,VII, IX
E) I,III,V,VIII
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Questão 59

Paciente masculino, 3 anos, dá entrada no serviço de
emergência com quadro de obstrução intestinal alta.
Após reposição hidroeletrolítica e aspiração
nasogástrica, o paciente é submetido à cirurgia. O
cirurgião encontra má rotação intestinal associada a
bandas mesentéricas. O procedimento técnico a ser
realizado pelo cirurgião assistente é:

A) cirurgia de Sistrunk, que consiste na rotação do
colo e reangulação do ângulo de Treitz.

B) cirurgia de Patel, que consiste em liberação do
duodeno e realização da duodenojenunostomia.

C) cirurgia de Noble, que consiste em fixar o intestino
delgado de forma escalonada.

D) cirurgia de Ladd, que consiste em girar o intestino
no sentido anti-horário e desfazer as bandas
mesentéricas.

E) cirurgia de Rodney-Smith, que consiste em
ressecar o intestino o qual sofreu rotação e fixar o
intestino remanescente na parede retroperitoneal.
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Questão 57

Uma das complicações mais frequentes e
incapacitantes da pancreatite crônica é a dor
intratável por manejo clínico. Faz-se necessária a
descompressão cirúrgica dos ductos pancreáticos.
Assinale, dentre as operações abaixo, a que é
utilizada para o tratamento de drenagem na
pancreatite crônica em pacientes com os ductos
pancreáticos dilatados:

A) cirurgia de Partington-Rochelle.
B) esfincteroplastia transduodenal do ducto biliar

comum.
C) esfincteroplastia transduodenal da papila menor.
D) cirurgia de Serra Dória-Marchetti.
E) cirurgia de Wipple-Gillesby.

Questão 58

Paciente masculino, 68 anos, apresenta quadro
clínico de fibrilação atrial crônica. Desenvolve doença
tromboembólica aguda de membro inferior direito,
sendo submetido a procedimento cirúrgico para
promover a reperfusão do membro. Após este
procedimento, que correu sem intercorrências, evolui
para insuficiência renal aguda. O mecanismo
fisiopatológico correto dessa complicação
pós-operatória é:

A) consequência do choque hemorrágico associado
ao ato cirúrgico pela baixa perfusão renal.

B) compressão das artérias renais pelo cateter de
Fogarty ao ser passado cranialmente no interior
da aorta abdominal.

C) tampões de mioglobina nos túbulos renais, bem
como por toxicidade direta.

D) hiperpossatemia e alcalose metabólica grave pelo
uso de substâncias fibrinolíticas e heparina.

E) baixos níveis de creatinofosfocinase associado a
altos níveis de potássio, ácido lático e
hemoglobina muscular.

Questão 60

Paciente masculino, 19 anos, é internado em serviço
de emergência com forte dor testicular à direita com
duas horas de evolução. O exame clínico demonstra
testículo direito edemaciado, em situação alta e
horizontalizado. A manobra de elevação do testículo
não aliviou a dor. A conduta a ser tomada pelo
cirurgião assistente é:

A) destorção manual imediata por rotação interna do
testículo afetado em direção à coxa.

B) anti-inflamatórios orais e calor local com
compressas úmidas.

C) exploração cirúrgica imediata, destorção do
testículo afetado e fechamento da bolsa escrotal.

D) exploração cirúrgica imediata, destorção do
testículo com orquidopexia do testículo afetado.

E) exploração cirúrgica imediata, destorção do
testículo com orquidopexia do testículo afetado e
do contralateral.
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