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MUNICÍPIO DE IJUÍ -  PODER EXECUTIVO
 

 

Nº da inscrição:____ 

 
MédicoMédicoMédicoMédico(a)(a)(a)(a)    do Trabalhodo Trabalhodo Trabalhodo Trabalho    

 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação e número de questões do seu 
Caderno de Prova, apontando imediatamente qualquer falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 

3. Em cada questão deve ser assinalada somente uma das alternativas. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente 

no “CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que 
contenham respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9 horas às 12 horas), contado a partir 
do sinal do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrida 01 (uma) hora 
do início da mesma, tempo mínimo de permanência do candidato no certame. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 40 (quarenta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os 

enunciados das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a 
alternativa correta, segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-
RASCUNHO, a qual consta na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de 
sala para conferência e lacre dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões 2,00 (dois) pontos 

Parte II – Conhecimento Específico 20 (vinte) questões 4,00 (quatro) pontos 

Parte III – Legislação Municipal e 
Saúde Pública 10 (dez) questões 2,00 (dois) pontos 

 
Prova Teórica – 27/10/2013 

 
Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 

Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos 
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PARTE I – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Dependência eletrônica 
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      Não faz muito tempo, os pais se preocupavam com os filhos que ficavam horas demais __ 
frente do computador. Em um curto espaço de tempo, essa preocupação deixou de ser um 
problema, pois a internet e os meios eletrônicos estão na palma das nossas mãos. Hoje, os 
celulares são os principais responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos. De acordo com 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões de aparelhos, 
em janeiro de 2012.  
      Grande facilitadora do contato entre pessoas distantes, da localização geográfica e dos 
passatempos mais variados, a tecnologia, além de contribuir em muitos aspectos da vida 
cotidiana, também é a responsável por traumas psicológicos. Os efeitos podem ser comparados 
aos do álcool e da cocaína.  
     É importante que o usuário saiba identificar a dependência do uso normal, tendo em vista que 
uma pesquisa do Google, em 2012, apontou que 73% dos brasileiros que possuem smartphones 
não saem de casa sem eles. Alguns sintomas podem ser apontados para diferenciar os tipos de 
uso. Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que 
acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em 
atividades fora da rede.  
     Em um mundo em que a internet e os celulares são ferramentas profissionais em quase todas 
___ atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar quando tiver a oportunidade de estar 
off-line por alguns momentos. O contato com ___ natureza, incluindo os animais, com pessoas 
próximas e trabalhos manuais ajuda a refletir sobre outra percepção de mundo, que não é a do 
mundo virtual.  
     Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou no trabalho, a tecnologia deve 
ser usada com moderação. Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado 
um bom tempo para reorganizar os pensamentos. Experimente também desabilitar os avisos de 
novos e-mails ou notificações das redes sociais do seu celular. Serão atitudes essenciais para 
ganhar mais qualidade de vida.  
 

Ivan Pinto (Psicólogo) 
Zero Hora, 14 de setembro de 2013. 

 

1. A alternativa que completa corretamente as lacunas no texto, com relação ao correto uso da crase nas linhas 
01, 14, 18 e 19, respectivamente, é:  
a) a – a – as – a. 
b) à – a – as – a. 
c) à – à – às – a. 
d) a – a – às – à. 
e) à – a – as – à. 
 
2. Está em desacordo com as ideias presentes no texto: 
a) Os pais não precisam mais se preocupar com uso excessivo da internet, já que os computadores passaram a 

ser pouco utilizados, sendo substituídos por aparelhos eletrônicos mais sofisticados, como celulares, 
smartphones, etc.  

b) A tecnologia contribui muito para as atividades diárias, podendo apresentar-se como negativa, causando 
traumas psicológicos. 

c) Mesmo sendo bastante positiva em nossas vidas, a tecnologia, segundo o autor, deve ser usada de maneira 
moderada. 

d) A dependência pode ser identificada quando o usuário sente necessidade de verificar o que se passa no mundo 
virtual. 

e) Os efeitos da dependência eletrônica já podem ser comparados aos efeitos de outras dependências, como a de 
algumas drogas lícitas e ilícitas.  
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3. Não é objetivo comunicativo do texto: 
a) Alertar as pessoas sobre o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos e da internet. 
b) Informar sobre alguns dos sintomas da dependência eletrônica. 
c) Dar dicas para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e façam atividades positivas quando estão off-

line. 
d) Comparar o comportamento das pessoas dependentes da rede e dos aparelhos eletrônicos com as que não os 

utilizam.  
e) Chamar a atenção para a importância de o usuário identificar a dependência. 
 
4. Leia com atenção as assertivas a seguir: 
I – Nas linhas 22 e 23, a colocação entre vírgulas, “Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou 

no trabalho, a tecnologia deve ser usada com moderação.”, trata-se de um aposto. 
II – Na frase “De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões 

de aparelhos, em janeiro de 2012.” (linhas 04, 05 e 06) temos um argumento de provas concretas e a 
expressão “de acordo com” traz em si a ideia de conformidade. 

III – Na frase: “Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que 
acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em atividades fora 
da rede.” (linhas 14, 15 e 16), a expressão ou em destaque introduz uma oração coordenada sindética 
alternativa. 

IV – A palavra “pois” (linha 03) introduz uma oração subordinada explicativa. 
A alternativa com a resposta correta é: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas II e III. 
e) Apenas II, III e IV. 
 
5. A relação entre os elementos citados a seguir está correta, com exceção de: 
a) Essa (linha 02) / “filhos que ficavam horas demais __ frente do computador.” (linhas 01 e 02). 
b) Nossas (linha 03) / “das pessoas em geral, incluindo o autor e os leitores". 
c) Que (segundo QUE da linha 12) / “brasileiros” (linha 12). 
d) Que (linha 01) / “filhos” (linha 01). 
e) Eles (linha 13) / “brasileiros” (linha 12). 
 
6. Leia atentamente as assertivas abaixo: 
I – Segundo o autor não cabe ao próprio usuário dos aparelhos eletrônicos identificar a sua dependência, isso deve 

ser feito unicamente por um profissional especializado.  
II – No trecho “Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado um bom tempo para 

reorganizar os pensamentos.” (linhas 23 e 24), o uso da palavra já deixa implícito que não se espera que uma 
hora seja um bom tempo. 

III – A palavra “passatempos” (linha 08) é formada por justaposição. 
A alternativa correta é:  
a) Apenas I. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas II. 
d) Apenas I e II. 
e) I, II e III. 
 
7. O uso das palavras “pois” (linha 03), “também” (linha 09) e “quando” (linha 14) estabelecem, respectivamente, 
relações de: 
a) Explicação – adição – hipótese. 
b) Causa e consequência – oposição – tempo. 
c) Explicação – adição – hipótese. 
d) Causa e consequência – concessão – tempo. 
e) Explicação – adição – tempo. 
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08. Em “Em um mundo em que a internet e os celulares são ferramentas profissionais em quase todas ___ 
atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar quando tiver a oportunidade de estar off-line por alguns 
momentos.” (linhas 17, 18 e 19), a classe gramatical dos termos destacados, na ordem em que aparecem, é:  
a) Substantivo – advérbio – conjunção- substantivo.  
b) Pronome indefinido – adjetivo – conjunção – substantivo.  
c) Pronome indefinido – substantivo – conjunção – pronome oblíquo.  
d) Substantivo – verbo – conjunção – artigo.  
e) Adjetivo – advérbio – pronome – substantivo. 
 
09. Leia atentamente as afirmativas a seguir: 
I – Na frase “Hoje, os celulares são os principais responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos.” (linhas 

03 e 04), o uso da palavra “principais” deixa implícito que existem outros aparelhos eletrônicos que geram 
dependência. 

II – Na colocação final, que encerra o texto, ao afirmar: “Serão atitudes essenciais para ganhar mais qualidade de 
vida.” (linhas 25 e 26), podemos entender que o autor sugere que a dependência de aparelhos eletrônicos 
compromete a qualidade de vida das pessoas.  

III – A expressão “Não faz muito tempo” (linha 01) utilizada pelo autor dá a entender que as mudanças geradas 
pelos eletrônicos têm sido rápidas.  

IV – De acordo com o autor, dificilmente quem usa aparelhos tecnológicos não está dependente, já que é muito 
difícil diferenciar o uso normal da dependência.  

A alternativa correta é:  
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) Apenas II, III e IV. 
 
10. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, palavras acentuadas pelas mesmas regras que 
dependência (linha 04), geográfica (linha 07), também, (linha 24) e já (linha 23): 
a) Diárias - médicas – não – dó. 
b) Mídia - psiquiátricos – nação – até. 
c) Violência – prática – até – três. 
d) Possível – vítimas – país – até. 
e) Diárias - relatório – então – país. 

PARTE II – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

11. Um trabalhador de quarenta e cinco anos procura o SESMT com queixa de cansaço e astenia. No exame 
físico, o paciente apresentou apenas palidez cutânea. O hemograma apresentou os seguintes resultados: 
Hemoglobina = 7,0 g/dL; hematócrito = 22%; número de hemácias = 2.000.000/mm3 e VCM = 122 fl. A dosagem 
de haptoglobina não apresentou anormalidades.  
Sabendo que o referido paciente é anêmico, assinale a opção em que é apresentado o tipo de anemia pertinente 
com o caso clínico acima apresentado. 
a) Anemia sideroblástica. 
b) Anemia megaloblástica. 
c) Anemia de doença crônica. 
d) Talassemia beta menor. 
e) Anemia ferropriva. 
 
12. A substância química que, uma vez presente no ambiente de trabalho, pode causar leucemia, anemia aplásica, 
hipoplasia medular e agranulocitose é: 
a) O monóxido de carbono. 
b) O benzeno. 
c) A sílica. 
d) O asbesto. 
e) O metano. 
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13. O ruído é um risco físico que pode causar acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Acerca desse 
assunto, assinale a opção correta: 
a) Níveis de pressão sonora acima de 85 dB para ruído contínuo ou intermitente em trabalhadores sem proteção 

auditiva constituem situações de grave e iminente risco de lesão auditiva súbita. 
b) O ouvido humano é capaz de perceber sons com frequências entre 10 ciclos por segundo e 50.000 ciclos por 

segundo. 
c) O som dispensa a presença de um meio inelástico para sua propagação. 
d) O ruído de impacto é aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a um segundo, a 

intervalos superiores a um segundo. 
e) Para um trabalhador que faz uso de proteção auricular, o limite de tolerância, para 8h de trabalho diário em 

ambiente barulhento, é de 80 dB. 
 
14. Acerca da associação entre neoplasias malignas e contaminantes no ambiente de trabalho, assinale a opção 
correspondente à associação correta entre o contaminante e o tipo de acometimento clínico: 
a) Óleos xistosos — câncer de bexiga. 
b) Poeira de madeira — câncer de próstata. 
c) Alcatrão de carvão — câncer ósseo. 
d) Cádmio — linfoma. 
e) Tetracloroetileno — câncer de fígado. 
 
15. Considerando que algumas atividades e profissões apresentam risco maior para certas doenças, assinale a 
opção correspondente à associação correta entre a atividade laboral e a doença infectocontagiosa que pode 
acometer o trabalhador. 
a) Trabalho médico — cisticercose. 
b) Trabalho com pássaros — brucelose. 
c) Trabalho com pele de animais — hepatite C. 
d) Trabalho em limpeza urbana — leptospirose. 
e) Trabalho com gado leiteiro — malária. 
 
16. Com a evolução das sociedades de consumo, o trabalho noturno passou a ser uma necessidade de ordem 
técnica, social e econômica. Com relação a esse assunto e de acordo com a legislação brasileira, assinale a opção 
correta: 
a) O trabalho noturno é aquele realizado entre a meia noite e às 6 horas subsequentes. 
b) O trabalho noturno é aquele realizado entre às 19 horas de um dia e às 7 horas do dia seguinte. 
c) O trabalhador noturno tem a hora de trabalho reduzida para 52 minutos e 30 segundos. 
d) A remuneração da hora de trabalho noturno é 50% superior à hora de trabalho diurno. 
e) O trabalho noturno não apresenta qualquer influência biológica e orgânica para o trabalhador. 
 
17. Diversos ramos da atividade econômica no Brasil utilizam uma grande variedade de produtos e compostos 
químicos em fábricas e indústrias que podem gerar intoxicações aos trabalhadores. Com relação a esse assunto, 
assinale a opção correspondente à associação correta entre o composto químico e seu indicador biológico no 
organismo do trabalhador. 
a) Chumbo — dosagem de carboxiemoglobina no sangue. 
b) Arsênico — dosagem de fenol na urina. 
c) Benzeno — dosagem de metil-etilcetona na urina. 
d) Tolueno — dosagem de ácido hipúrico na urina. 
e) N-hexano — dosagem de ácido tricloroacético na urina. 
 
18. Ainda em relação aos estudos da toxicologia ocupacional, assinale a opção correspondente à associação 
correta entre a atividade econômica ou profissional e a substância química envolvida: 
a) Indústria gráfica — monóxido de carbono. 
b) Operações de desengraxamento — mercúrio. 
c) Transporte urbano — mercúrio. 
d) Lavagem a seco — chumbo. 
e) Indústria de plástico — formaldeído. 
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19. Com relação à implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) nas empresas, 
importante meio de controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho, assinale a opção correta: 
a)  A análise global de PPRA já implantado deve ser feita a cada dois anos. 
b) A antecipação e o reconhecimento dos riscos constituem a primeira etapa no desenvolvimento do PPRA. 
c) O PPRA deve ser obrigatoriamente elaborado por engenheiro de segurança do trabalho. 
d) Os limites de tolerância para os agentes biológicos estão bem estabelecidos no PPRA. 
e) O uso de EPI tem sempre preferência em relação às medidas de proteção coletiva para controle de riscos 

identificados no PPRA. 
 
20. O Brasil é signatário de várias convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre elas a 
Convenção 155, que versa sobre segurança e saúde dos trabalhadores. Com relação a esse assunto, é correto 
afirmar que a Convenção 155: 
a) Não prevê a recusa do trabalhador em executar tarefa que ofereça risco grave e iminente para sua saúde ou 

segurança. 
b) Prevê inclusive a distribuição de equipamentos de proteção para os trabalhadores, em casos de riscos de 

acidentes ou de danos à saúde. 
c) Deve viger por, no mínimo, cinco anos no país, após sua ratificação por país membro da OIT. 
d) Se aplica apenas aos trabalhadores das empresas privadas. 
e) Deverá, obrigatoriamente, ser observada para todos os ramos de atividade econômica do país. 
 
21.  Aponte a droga que, eventualmente, pode mascarar os sintomas clínicos de hipoglicemia: 
a) Enalapril.  
b) Anlodipina. 
c) Propranolol. 
d) Gabapentina. 
e) Paracetamol 
 
22. Em relação à última publicação do Código de Ética Médica de 2010, do Conselho Federal de Medicina, no 
capítulo que trata sobre documentos médicos, é correto afirmar: 
a) É permitido ao médico usar formulários de instituições públicas para prescrever em sua clínica privada, desde 

que faça parte do corpo clínico daquela instituição. 
b) É permitido ao médico deixar de atestar o óbito de paciente, ao qual vinha prestando assistência, havendo 

indícios de morte violenta. 
c) O preenchimento do prontuário médico deve ser feito em termos técnicos e o médico não é obrigado a prestar 

esclarecimentos ao paciente. 
d) Em caso de pedido de acesso ao prontuário médico pelo paciente, o médico só poderá mostrá-lo  a colega 

devidamente identificado e mediante ordem judicial. 
e) Representante do paciente poderá ter acesso ao prontuário, desde que assine documento junto à ordem judicial 

que lhe permita acesso, mesmo que o paciente se imponha.  
 
23. Paciente do sexo feminino, 58 anos, hipertensa, em uso de enalapril, apresentou os resultados de 147 e 170 
mg/dl, em duas medidas glicêmicas. Como prevenção primária para patologias cardiovasculares, está indicado: 
a) Clopidogrel 75 mg, uma vez ao dia. 
b) Alopurinol 100 mg ao dia. 
c) Bezafibrato 300 mg ao dia, em dose noturna 
d) Acarbose 50 mg, três vezes ao dia. 
e) Ácido acetilsalicílico 100 mg, uma vez ao dia. 
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24. Paciente do sexo masculino, aparentando 52 anos de idade, é levado ao pronto atendimento por perda da 
consciência enquanto caminhava na calçada próxima ao hospital. Assim que o paciente adentra à sala de 
emergência, verifica-se que está arresponsivo, sem respirar e sem pulsos centrais. Nesse momento, recomenda-
se: 
a) Obter acesso venoso, intubar, monitorizar e administrar adrenalina 1,0 mg IV em bolus. 
b) Obter um traçado eletrocardiográfico ou, através de um monitor cardíaco. 
c) Proceder à intubação orotraqueal e aplicar duas ventilações de resgate com o dispositivo bolsa-valva-máscara. 
d) Iniciar manobras de ressuscitação pelas compressões torácicas, pelo menos 100 por minuto. 
e) Realizar imediatamente Hemoglicoteste. 
 
25. Paciente com 82 anos, em tratamento no quarto dia de antibiótico mantendo saturação abaixo da esperada, 
queixando-se de insônia, ansiedade e agitação psicomotora, apresenta contra indicação formal de usar:  
a) Haloperidol IM. 
b) Amitriptilina VO. 
c) Citalopram VO. 
d) Clorpromazina IM. 
e) Diazepam EV. 
 
26. Mulher em tratamento para Hepatite B há cinco meses, vem com análise laboratorial com  HBsAg negativo, 
anti-HBsAg positivo e anti-HBc positivo. A partir deste resultado, conclui-se que: 
a) Deve manter o acompanhamento e repetir as sorologias após 4 meses. 
b) Deverá ser submetida a biópsia hepática. 
c) Está curada. 
d) Está em um estágio de cronificação da doença. 
e)  Foi contaminada pelo vírus da Hepatite C. 
  
27. Clinicamente, podemos definir a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) através dos seguintes sintomas: 
a) Pirose e regurgitação. 
b) Pirose e náuseas. 
c) Empachamento e regurgitação. 
d) Epigastralgia e empachamento. 
e) Epigastralegia + náuseas. 
 
28. Em vigilância epidemiológica, o indicador de mortalidade neonatal remete a óbitos: 
a) Em menos de 28 dias de nascimento. 
b) Em menores de 1 ano de idade. 
c) Com menos de 7 dias do nascimento. 
d) Entre 28 dias, 11 meses e 29 dias de vida. 
e) Ocorridos antes do nascimento. 
 
29. Sobre o Sistema Único de Saúde, podemos afirmar que a Declaração de Alma Ata, firmada em 1978, serviu de 
base para o sistema Brasileiro, para tanto, podemos afirmar que: 
a) Propõe maior investimento na atenção secundária, melhorando o acolhimento da população junto à Unidade 

Básica de Saúde. 
b) Propõe a instituição de serviços locais de saúde centrados nas necessidades de saúde da população e 

fundados numa perspectiva interdisciplinar. 
c) Implementa a “Estratégia Saúde da Família”, baseada na reversão do modelo assistencial focado em unidades 

de saúde integrais e atendimento emergencial para modelo de prevenção da moléstia. 
d) Fornece diretrizes para a implementação de novos centros de alta complexidade, firmados no atendimento para 

atenção terciária. 
e) Modelo centrado no atendimento médico através da atenção primária em saúde. 
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30. Em relação ao Sistema Único de Saúde: 
a) O setor privado atua de forma complementar ao setor público, conforme aprovado na Constituição de 1988. 
b) Os municípios de pequeno e médio porte não podem contratar e regular a rede privada complementar porque 

isto é de responsabilidade das instâncias federal e estadual. 
c) A legislação só prevê contratação de serviços privados não lucrativos pelo SUS. 
d) A legislação em vigor proíbe gastos de recursos do setor público com usuários com renda acima de dez (10) 

salários mínimos. 
e) A legislação atual e as diretrizes do SUS definem uma clientela específica para prestação de serviços 

municipais de saúde ficando esta restrita aos grupos de maior risco. 
 

PARTE III – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL e SAÚDE PÚBLICA 
 
31. Em relação aos conselhos municipais de saúde assinale a alternativa errada: 
a) Tem caráter permanente; 
b) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais 

de saúde (50%) e dos usuários (50%); 
c) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros;  
d) A maioria dos representantes deve ser representante do governo, pois eles são quem organizam e gerenciam 

os serviços. 
e) Têm caráter deliberativo. 
 
32. Baseando-se na Constituição Federal (art. 196 a 200), Seção II da Saúde coloque (V) para a alternativa 
verdadeira e (F) quando for falsa.  
(__) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença. 
(__) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) não compete incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico. 
(__) É facultada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 
(__) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do SUS, tendo em vista, ser um ato 

ilegal. 
(__) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único. 
Marque a alternativa que compreende a sequencia correta de cima para baixo: 
a) V, F, F, F, F. 
b)  V, V, V, F, V. 
c)  V, V, V, F, F. 
d)  V, F, V, V, V. 
e)  V, F, F, F, V. 
 
33.  São princípios correlacionados ao SUS: 
a) Universalidade, pessoalidade e legalidade. 
b) Universalidade, igualdade e equidade. 
c) Igualdade, legalidade e pessoalidade. 
d) Universalidade, pessoalidade e equidade. 
e) Universalidade, parcialidade e municipalidade. 
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34. A atenção básica é norteada por princípios, dentre eles temos o principio da longitudinalidade. Marque a 
alternativa que explica este conceito: 
a) A presença do atributo de longitudinalidade tende a produzir diagnósticos e tratamentos mais precisos, que 

reduzem os encaminhamentos desnecessários para especialistas e a realização de procedimentos de maior 
complexidade. 

b) Particularidade ou característica de longevo: que está relacionado à duração da vida. 
c) Caracteriza-se pelo aumento do número médio de filhos e pelo aumento da população idosa. 
d) Caracteriza-se pelo aumento na população mundial do número de pessoas com idade superior a 60 anos. 
e) Este atributo dá-se a partir da interação de três elementos essenciais: população, estrutura física e reuniões de 

equipe. 
 
35. Marque a alternativa correta: Entende-se por intersetorialidade como sendo a:  
a) A evolução do homem, pois ele tenta aperfeiçoar as suas aptidões através da interação com o seu meio 

envolvente. 
b) A defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à 

saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual. 
c) Articulação das possibilidades dos distintos setores do pensar a questão saúde, de corresponsabilizar pela 

garantia de saúde como direito humano e de cidadão. 
d)  A proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo. 
e)  A doutrina do SUS que objetiva conjugar as ações realizadas pelos profissionais de saúde em categorias. 
 

36. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 
a) A Constituição prevê que os cargos, empregos e funções públicas também são acessíveis aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

c) Considerando as possibilidades de prorrogações, o prazo máximo de validade de concursos públicos é de 4 
(quatro) anos.  

d) A Constituição veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

e) A Constituição prevê expressamente a reserva de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência. 

 
37. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, analise as afirmativas abaixo e 
após assinale a alternativa correta: 
I – Os cargos públicos serão de Provimento Efetivo ou em Comissão. 
II – Cargo Público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres 

públicos municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor 
público. 

III – Para o Regime Jurídico, Referência é a identificação numérica do valor pecuniário da classe. 
a) Apenas II é correta. 
b) Apenas I e II são corretas. 
c) Apenas III é correta. 
d) Apenas II e III são corretas. 
e) Apenas I e III são corretas. 
 
38. Segundo o caput do artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de: 
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) Legalidade, informalidade, oralidade, supremacia e publicidade. 
c) Formalidade, oralidade, supremacia do interesse público e eficiência. 
d) Legalidade, economicidade, eficácia, ética e eficiência. 
e) Legalidade, praticidade, formalidade, interesse público, publicidade. 
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39. O artigo 10º do Regime Jurídico dos servidores públicos municipais de Ijuí prevê 6 (seis) formas de provimento 
de cargos públicos, assinale abaixo a alternativa não prevista no rol (incisos) do referido artigo: 
a) Promoção. 
b) Aproveitamento. 
c) Nomeação. 
d) Reversão. 
e) Reintegração. 
 
40. Assinale a alternativa correta que não configura caso de pena de demissão ao servidor, conforme previsto no 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí: 
a) Inassiduidade ou impontualidade habituais. 
b) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. 
c) Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. 
d) Retirar sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
e) Aplicação irregular de dinheiro público. 
 




