Prefeitura Municipal de Palhoça
Edital no 03/2011
http://2011palhoca.fepese.org.br

Caderno
de Prova

abril

10 10 de abril
das 15 às 18 h
3 h de duração*
40 questões

S11 Médico Especialista
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Observação
Leia as questões abaixo de “Mitos e verdades sobre os
riscos à saúde no acidente no Japão” (In Mundo: Folha
de São Paulo, 18 mar. 2011, p. A 12.), para responder às
questões 1 e 2.

1.

A pílula de iodeto de potássio pode evitar
a contaminação por chumbo.

Verdade O iodeto de potássio se fixa na tireoide
e impede que o iodo-131 se deposite no mesmo
órgão.

2.

Comer mais sal do que o normal pode
ajudar a evitar os efeitos da radiação.

Mentira O sal tem iodo, mas o consumo excessivo causa problemas como alteração na pressão
arterial. O ideal é consumir pílulas de iodeto de
potássio.

(10 questões)
2. Observe a expressão sublinhada tirada do texto:
“impede que o iodo-131 se deposite no mesmo
órgão”.
O pronome se refere ao substantivo órgão e está corretamente empregado.
Assinale a alternativa com a frase correta, quanto ao
emprego de mesmo(a).
a. ( X ) Sou eu mesma a dermatologista que irá
atendê-lo amanhã.
b. ( ) Estive no consultório de Dr Epaminondas;
consultei o mesmo sobre minha bursite.
c. ( ) Aconteceu ontem a reunião anual de oftalmologistas; à mesma compareceram vários
colegas meus.
d. ( ) Conheço aqueles médicos; os mesmos se
dedicam a um trabalho voluntário.
e. ( ) O que é a Síndrome de Jerusalém? Procure
pela mesma no Google...

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em 1, o que é pronome relativo; corresponde
a o qual.
b. ( ) Em 1, o pronome se refere-se, nas duas vezes
em que aparece, a iodeto de potássio.
c. ( ) Em 1, é possível substituir-se a expressão
pode evitar por evita, sem que se altere o
sentido da frase em que se encontra.
d. ( X ) Em 2, o mas corresponde a uma ideia de oposição em relação à expressão que o antecede.
e. ( ) Como a palavra infarto pode ser grafada
enfarte ou enfarto, excessivo pode ser grafada
essessivo ou ecessivo.

3. Assinale a alternativa com a frase gramaticalmente
correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Remeto-lhe anexa, como foi solicitado, os
recibos referentes às suas consultas.
( ) A situação que ele chegou como médico é
muito importante.
( ) O colega cujo artigo me referi trabalha em um
Posto de Saúde.
( ) As razões das quais me interessam dizem
respeito a saúde pública.
( X ) Haveria menos doenças aqui, se existisse mais
higiene.
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4. Assinale a alternativa que contém frase e explicação corretas.
a. ( X ) Vou lhe passar uma receita.
(Errado: receita se prescreve.)
b. ( ) Com a paulada na cabeça, Carlos sofreu um
trauma. (Errado: trauma é a fratura consequente do traumatismo.)
c. ( ) A única alternativa para este problema é operar
o paciente. (Certo: alternativa só pode ser uma.)
d. ( ) Dr Alcides me receitou um óculos de grau; o
meu óculos é bom mesmo. (Certo: a palavra
óculos, mesmo significando “instrumento com
duas lentes”, deve ser empregada no singular.)
e. ( ) Trabalhei tanto que fiquei soando bastante,
por todo o corpo. (Certo: soar significa produzir som.)

5. Assinale a alternativa que o texto justifica.
Para o entrevistado:
a. (
b.
c.

d.

e.

) é a proibição de leis discriminatórias que
determina o livre mercado em uma sociedade.
( X ) devem ser eliminadas as leis discriminatórias.
( ) em “O desejável é que todos sejamos iguais
perante a lei. Somos iguais perante a lei.”,
demonstra incerteza quanto ao que afirma no
texto.
( ) Os judeus norte-americanos ganham mais
prêmios Nobel que seus conterrâneos por
serem mais inteligentes que estes.
( ) o potencial do livre mercado é que determina
o destino das pessoas, independentemente
de sua raça.

Observação

6. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.

Leia esta resposta de Walter Williams, economista
norte-americano, professor da Universidade George
Manson (na Virgínia) e negro, a uma pergunta do jornalista André Petry. (In “O mercado vence o racismo”: Veja,
9 mar. 2011, p. 15.), para responder às questões de 5 a 8.

a. (

Qual o meio mais eficaz para promover a igualdade racial?
Primeiro, não existe igualdade racial absoluta, nem
ela é desejável. Há diferenças entre negros e brancos,
homens e mulheres, e isso não é um problema. O
desejável é que todos sejamos iguais perante a lei.
Somos iguais perante a lei. Mas diferentes na vida.
Nos Estados Unidos, os judeus são 3% da população,
mas ganham 35% dos prêmios Nobel. Talvez sejam
mais inteligentes, talvez sua cultura premie mais a
educação, não interessa. A melhor forma de permitir
que cada um de nós – negro ou branco, homem ou
mulher, brasileiro ou japonês – atinja seu potencial é
o livre mercado. O livre mercado é o grande inimigo
da discriminação. Mas, para ter um livre mercado que
mereça esse nome, é recomendável eliminar toda lei
que discrimina ou proíbe discriminar.
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b.
c.

d.

e.

) Em “nem ela é desejável” a palavra sublinhada
dá ideia de alternância.
( ) Em “isso não é um problema” a palavra sublinhada refere-se a “igualdade racial absoluta”.
( X ) Em “Primeiro, não existe igualdade racial
absoluta” a palavra sublinhada equivale a
Primeiramente.
( ) Em “talvez sua cultura premie” a forma verbal se encontra na 3a pessoa do presente do
indicativo.
( ) Em “Mas diferentes na vida” e “Mas, para ter” as
palavras sublinhadas correspondem à ideia de
negação.
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7. Assinale a alternativa correta, em relação a este
fragmento do texto:

9. Transforme os dois períodos abaixo em um único,
unindo-os por meio de um pronome relativo.

“A melhor forma de permitir que cada um de nós –
negro ou branco, homem ou mulher, brasileiro ou
japonês – atinja seu potencial é o livre mercado.”
a. ( ) No fragmento há dois períodos, formados por
coordenação.
b. ( ) Em “homem ou mulher, brasileiro ou japonês”
há ideia de incerteza.
c. ( ) As palavras sublinhadas, em “cada um de nós”,
são pronomes pessoais do caso reto.
d. ( ) As vírgulas foram utilizadas como recurso de
ênfase; excluídas, não alteram a estrutura da
frase.
e. ( X ) Nesse fragmento há uma intercalação explicativa, com vírgulas; por isso, para delimitá-la
foram utilizados travessões duplos.

8. Una as duas frases em uma só, evitando a repetição
de “o livre mercado. O livre mercado é o grande inimigo”, mas sem alterar o sentido do texto.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

o livre mercado, que é o grande inimigo
o livre mercado o qual, é o grande inimigo
o livre mercado, neste que é o grande inimigo
o livre mercado, os quais são os grandes
inimigos
e. ( ) o livre mercado aquele, que é o grande
inimigo

O cão e o homem são grandes amigos.
Os laços afetivos entre o homem e o cão já duram
12.000 anos.
Assinale a frase que apresenta corretamente o novo
período.
a. (
b.
c.
d.
e.

) São amigos o cão e o homem, cujos laços
afetivos deles já duram 12 000 anos.
( ) O cão e o homem há 12 000 anos têm laços
afetivos e são grandes amigos.
( X ) O cão e o homem, cujos laços afetivos já
duram 12 000 anos, são grandes amigos.
( ) O cão, cujos os laços afetivos com o homem
duram 12 000 anos, são grandes amigos.
( ) Já dura 12 000 anos a amizade entre o cão e o
homem.

10. Analise a frase abaixo:
Se ele é consciente e responsável, corresponde ao que
se espera de uma pessoa ética.
Assinale a alternativa em que a frase mantém o sentido e a estrutura sintática, com a substituição dos
termos sublinhados.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Se ele fosse … corresponderá …
Se ele for … corresponderá …
Ele sendo … estará por corresponder …
Uma vez que ele for … corresponde …
Uma vez que ele seja … corresponderia …
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Conhecimentos Específicos
11. O atestado médico é um documento legal
emitido exclusivamente pelo médico, com diversas
finalidades.
Entretanto é vedado ao médico na sua emissão:
a. ( ) Fornecer atestado sobre as condições de
saúde do paciente para fins adimensionais.
b. ( ) Fornecer atestado sobre as condições de
saúde do paciente para fins de frequentar
piscinas públicas, creches ou asilos.
c. ( X ) Fornecer atestado sem ter praticado o ato
profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade.
d. ( ) A inclusão no atestado do diagnóstico,
quando solicitado e autorizado no próprio
documento pelo paciente.
e. ( ) A inclusão no atestado do CID, quando solicitado e autorizado no próprio documento pelo
paciente.

12. O atestado de óbito tem como objetivo, além de
firmar a realidade do óbito, também de fornecer elementos para as estatísticas de saúde. A causa do óbito
a ser registrada na última linha da parte I do atestado
e se define por doença ou lesão que iniciou a sucessão
de eventos mórbidos que levou diretamente à morte.
Esta causa é chamada de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Básica.
Terminal.
Imediata.
Sequencial.
Contribuinte.
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(20 questões)

13. O Conselho Federal de Medicina (CFM) define que
o prontuário médico é o conjunto de documentos
padronizados e ordenados, destinados ao registro dos
cuidados profissionais prestados ao paciente, pelos
serviços de saúde pública ou privada.
Em relação à propriedade do prontuário médico, assinale a alternativa correta.
a. ( ) É de domínio público.
b. ( ) É de propriedade do paciente.
c. ( X ) É de propriedade do profissional que o
elaborou.
d. ( ) É de propriedade da instituição à qual está
ligado, desde que caracterizada como pública,
Municipal, Estadual ou Federal.
e. ( ) É de propriedade da instituição à qual está
ligado, desde que caracterizada como
Hospital Universitário ou de Ensino.

14. O Artigo 73, do Código de Ética Médica regulamenta o sigilo profissional. O médico pode revelar fato
de que tenha conhecimento em virtude do exercício
de sua profissão na seguinte situação:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Caso o paciente tenha falecido.
Desde que o fato seja de conhecimento público.
Quando de seu depoimento como testemunha.
Na investigação de suspeita de crime, o
médico estará impedido de revelar segredo
que possa expor o paciente a processo penal.
e. ( X ) As informações confidenciais obtidas quando
do exame médico de trabalhadores podem
ser reveladas quando o silêncio puser em risco
a saúde dos empregados ou da comunidade.
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15. Em relação à responsabilidade profissional, são
vedadas ao médico todas as situações abaixo, exceto:

17. O Código de Ética Médica regulamenta os Direitos
do Médico.

a. ( X ) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
b. ( ) Deixar de internar e assistir seus pacientes
em hospitais privados e públicos com caráter
filantrópico se não fizer parte do seu corpo
clínico.
c. ( ) Causar dano ao paciente, por ação ou omissão,
caracterizável como imperícia, imprudência
ou negligência.
d. ( ) Deixar de assumir responsabilidade sobre
procedimento médico que indicou ou do qual
participou, mesmo quando vários médicos
tenham assistido o paciente.
e. ( ) Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou
indicado, ainda que solicitado ou consentido
pelo paciente ou por seu representante legal.

Em relação a esse assunto, analise as afirmativas
abaixo:
1. Exercer a Medicina sem ser discriminado por
questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade,
cor, orientação sexual, idade, condição social,
opinião política ou de qualquer outra natureza.
2. Indicar o procedimento adequado ao paciente,
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
3. Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe
quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente
ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos,
aos órgãos competentes e, obrigatoriamente,
à comissão de ética e ao Conselho Regional
de Medicina de sua jurisdição.
4. Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições
de trabalho não sejam dignas ou possam
prejudicar a própria saúde ou a do paciente,
bem como a dos demais profissionais. Nesse
caso, comunicará imediatamente sua decisão
à comissão de ética e ao Conselho Regional
de Medicina.

16. Dentre os indicadores de saúde, o Coeficiente de
Mortalidade Neonatal é considerado um indicador de
mortes, na quase totalidade, devido às chamadas causas perinatais e às anomalias congênitas. Ele expressa:
a. ( ) risco de um nascido vivo morrer antes de
completar um ano de idade e é calculado
dividindo-se o número de óbitos de menores
de um ano pelo número de nascidos vivos de
uma determinada área e lugar.
b. ( X ) risco de um nascido vivo morrer antes de
completar 28 dias de vida e é calculado
dividindo-se o número de óbitos pelo número
de nascidos vivos de uma determinada área e
lugar.
c. ( ) risco de um nascido vivo morrer entre o 28o
dia de vida e 1 ano e é calculado dividindo-se
o número de óbitos pelo número de nascidos
vivos de uma determinada área e lugar.
d. ( ) risco de um nascido vivo morrer antes de
completar um ano de idade e é calculado
multiplicando-se o número de óbitos de
menores de um ano pelo número de nascidos
vivos de uma determinada área e lugar.
e. ( ) risco de um nascido vivo morrer antes de
completar 28 dias de vida e é calculado multiplicando-se o número de óbitos de menores
de um ano pelo número de nascidos vivos de
uma determinada área e lugar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

18. Em relação à Legislação do SUS, a lei que determina a participação popular e as transferências intergovernamentais e de recursos financeiros da área da
saúde e cria os conselhos e conferências de saúde é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

NOB 91.
NOB 96.
NOAS 2001.
Lei 8192/90.
Lei 8080790.
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19. Em relação às doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa que contém a lista de todas
as doenças que necessitam de notificação:
a. ( X ) Botulismo, Carbúnculo ou Antraz, Cólera,
Coqueluche e Dengue.
b. ( ) Difteria, Doenças de Chagas (casos agudos),
Doença Meningocócica e outras Meningites,
Diabetes Melito e Esquistossomose (em área
não endêmica).
c. ( ) Febre Amarela, Febre Maculosa, Febre
Tifoide, Hanseníase, Hantavirose e
Hipoparatireoidismo.
d. ( ) Hepatites Virais, exceto Hepatite A, Infecção
pelo Vírus da Imunodeficiência, Influenza
Humana por novo subtipo (pandêmico),
Leishmaniose Tegumentar Americana e
Leishmaniose Visceral.
e. ( ) Leptospirose, Malária, Meningite por
Haemophilus Influenzae, Peste, Poliomielite,
Paralisia Flácida Aguda e Doença de
Guillain-Barré.

20. Com base na avaliação de séries históricas das
doenças de notificação compulsória no Brasil nos
últimos 20 anos, analise as afirmativas abaixo sobre os
padrões de tendência:
1. Erradicação de algumas doenças imunopreveníveis como poliomielite, sarampo, tétano
neonatal, difteria e coqueluche.
2. Aumento de incidência de Leishmaniose e
Malária, devido à urbanização acelerada e
sem infraestrutura.
3. Persistência de algumas doencas infecciosas
crônicas como tuberculose e hanseníase.
4. Emergência e reemergência de algumas
doenças transmissíveis como AIDS, cólera e
dengue.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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21. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários.
Assegurar ações e serviços de todos os níveis de
acordo com a complexidade que cada caso requeira,
more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem
barreiras, considerando que todo cidadão é igual
perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer
para todos caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Equidade.
Integralidade.
Regionalização.
Resolubilidade.
Universalidade.

22. O Ministério da Saúde definiu, através da Portaria
de Diretrizes e Normas para a Atenção Básica de
2006, as atribuições de cada profissional que integra
a equipe de saúde da família. O profissional que mora
na comunidade e que desenvolve ações que buscam
integração entre a equipe de saúde e a população
adscrita à Unidade Local de saúde é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Enfermeiro.
Agente de saúde.
Médico de família.
Técnico de enfermagem.
Auxiliar de enfermagem.

23. A atenção primária é entendida como uma forma
de organização dos serviços de saúde, uma estratégia
para integrar todos os aspectos destes serviços, a
partir de uma perspectiva da população.
São características da atenção primária todas as alternativas abaixo, exceto:
a. (
b. (

) Integralidade da atenção.
) Coordenar os cuidados e as necessidades dos
indivíduos, suas famílias e comunidades.
c. ( X ) Responsável pelas indicações de internação
hospitalar.
d. ( ) Constituir a porta de entrada para o sistema
de saúde.
e. ( ) Responsabilidade pelos indivíduos ao longo
do tempo, independentemente da presença
de doença.
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24. Na atenção primaria, se utilizam instrumentos para
organização local dos serviços. A delimitação de uma
área de abrangência de uma unidade de saúde, definida com base em critérios administrativos, assistenciais e organizacionais de uma população local, é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Território.
Comunidade.
Microrregião.
Macrorregião.
Unidade local de saúde.

25. Os Gestores do SUS são as entidades encarregadas de fazer com que o SUS seja implantado
e funcione adequadamente dentro das diretrizes
doutrinárias.
Quem é o responsável pelo atendimento ao doente e
pela saúde da população?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ministério da Saúde.
Hospitais universitários.
Serviço municipal de saúde.
Secretaria estadual de saúde.
Sistema de saúde complementar.

26. A Lei 8080 regula, em todo o território nacional, as
ações e os serviços de saúde, executados isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual,
por pessoas naturais ou jurídicas de direito público
ou privado. Ações de promoção e proteção de saúde
são desenvolvidos por instituições governamentais,
empresas, associações comunitárias e indivíduos. Tais
ações visam à redução de fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas,podendo provocar-lhes incapacidades e doenças.
No campo da proteção, são exemplos de ações:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Educação em saúde.
Vigilância epidemiológica.
Bons padrões de alimentação e nutrição.
Adoção de estilos de vida saudáveis.
Aconselhamento sexual.

27. O SUS é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e das ações
de saúde estabelecida pela Constituição de 1988.
Os serviços de saúde suplementares a esse sistema
são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Hospitais estaduais.
Hospitais filantrópicos.
Hospitais universitários
Unidades locais de saúde.
Cooperativas médicas

28. Em relação à prevenção das doenças, em epidemiologia existem quatro ações podem ser executadas
em momentos diferentes da história natural de uma
doença.
Quando esta ação se faz em um momento antes
da instalação dos fatores de risco, ela caracteriza a
prevenção:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Primária.
Primordial.
Secundária.
Terciária.
Universal.

29. Assinale a alternativa que apresenta o perfil epidemiológico atual de transmissão do HIV/AIDS no
Brasil.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Preponderância da transmissão em homens
homo e bissexuais, de escolaridade elevada.
( ) Transmissão sanguínea, especialmente na
subcategoria de usuários de drogas injetáveis.
( ) Pauperização e interiorização da epidemia,
ou seja, mais pessoas com baixa escolaridade
e de pequenas cidades do interior estão se
infectando.
( X ) Grande aumento de casos por exposição heterossexual vem sendo observado, assumindo
cada vez maior importância a introdução
de casos do sexo feminino (feminização da
epidemia).
( ) Desvio para um maior número de casos para
a terceira idade devido a aumento da longevidade e qualidade de vida sexual.
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30. Mudanças demográficas e de aporte nutricional
levam a alterações importantes no perfil de morbimortalidade da população brasileira, processo esse
denominado transição epidemiológica.
A fase atual de transição epidemiológica se expressa
por:
a. ( ) Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e
diminuição da mortalidade por câncer.
b. ( ) Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e
diminuição da mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito e violência).
c. ( ) Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito e violência) e diminuição da mortalidade
por doenças infecciosas e parasitárias.
d. ( ) Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito e violência) e diminuição da mortalidade
por câncer.
e. ( X ) Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e
diminuição da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias.

32. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria no 488,
de 17 de junho de 1998, estabelece a obrigatoriedade
de um conjunto de procedimentos sequenciados para
os testes que visam detectar anticorpos anti-HIV em
indivíduos com idade acima de 2 anos.
Ao chegar em um laboratório, com uma solicitação de
teste anti-HIV, o indivíduo tem sua amostra de sangue
submetida à primeira etapa do conjunto de procedimentos sequenciados obrigatórios, denominada
etapa de triagem sorológica.
Esta etapa consiste em:
a. (

b.

c.

d.

) Submeter a amostra aos testes de
Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western
Blot (WB).
( ) Submeter a amostra aos testes de
Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western
Blot (WB) e contagem de T-CD4+.
( ) Submeter a amostra inicialmente a 2 testes
distintos, em paralelo, denominados teste 1 e
teste 2, que devem possuir princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes e teste de
Imunofluorescência Indireta (IFI).
( X ) Submeter a amostra a 2 testes distintos, em
paralelo, denominados teste 1 e teste 2, que
devem possuir princípios metodológicos e/ou
antígenos diferentes.
( ) Submeter a amostra inicialmente a 2 testes
distintos, em paralelo, denominados teste 1 e
teste 2, que devem possuir princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes e teste de
Western Blot (WB).

31. Na rede pública ou conveniada, as internações
hospitalares financiadas pelo SUS são pagas através
da emissão de Autorização de Internação Hospitalar,
que alimentam o Sistema de Informações Hospitalares.
Segundo este sistema, o maior número de internações
hospitalares no Brasil corresponde a causas por:

e.

a.
b.
c.
d.
e.

33. A Dengue é uma epidemia crescente em países
tropicais e no Brasil. Atualmente, a melhor garantia
contra a ocorrência desta doença em uma localidade é:

( )
( )
(X)
( )
( )

Causas externas.
Transtornos mentais.
Gravidez, parto e puerpério.
Doenças do aparelho respiratório.
Doenças do aparelho digestivo.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Vacinação.
Ausência de vetores.
Isolamento de casos confirmados.
Uso de inseticidas domiciliares.
Antibioticoterapia profilática.

Prefeitura Municipal de Palhoça

34. Com um resultado de teste anti-HIV (teste 1 e
teste 2) não reagente, o diagnóstico e a conduta a
serem informados ao paciente são:
a. ( ) Amostra inconclusiva e deve ser repetida com
testes de Imunofluorescência Indireta (IFI).
b. ( ) Amostra inconclusiva e deve ser repetida com
testes de Western Blot.
c. ( X ) Amostra negativa para HIV e o resultado liberado para o paciente.
d. ( ) Amostra indeterminada e a testagem deve
ser repetida em duplicata com o mesmo conjunto de testes.
e. ( ) Amostra positiva e deve ser confirmada por
Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western
Blot (WB).

36. As infecções hospitalares são as mais frequentes
e importantes complicações ocorridas em pacientes
hospitalizados. No Brasil, estima-se que 5% a 15%
dos pacientes internados contraem alguma infecção
hospitalar.
Analise as afirmativas abaixo sobre a infecção hospitalar.
1. A infecção do trato urinário (ITU) hospitalar é
responsável por aproximadamente 40% de
todas as infecções hospitalares, sendo também
uma das fontes importante de sepse hospitalar.
2. Cerca de 80% dos casos de ITU hospitalar são
relacionados com o cateter vesical.
3. As infecções respiratórias representam uma
grande parte das infecções adquiridas dentro
de hospitais e estão associadas a grande morbidade e mortalidade.
4. Os pacientes mais predispostos às infecções
respiratórias são aqueles que necessitam de
terapia respiratória, desde nebulizações, oxigenioterapia, até presença de tubo endotraqueal e ventilação mecânica.

35. Para avaliação do estado imunológico do paciente
frente ao bacilo de Hansen, é utilizada a intradermo
reação de Mitsuda.
Em relação a esse assunto, assinale a alternativa que
completa corretamente a frase abaixo.
Pacientes com reação positiva:
a. ( ) Não tem valor para avaliação do estado
imunológico, apenas para confirmação
diagnóstica.
b. ( ) têm como evolução adquirir formas graves e
contagiosas como a Dimorfa.
c. ( ) têm como evoluçãoadquirir formas graves e
contagiosas como a Virchowiana.
d. ( X ) têm como evolução adquirir formas benignas
não contagiosas como a Tubercoloide ou
Indeterminada.
e. ( ) têm como evolução adquirir apenas a forma
Indeterminada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

37. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários expressos em objetivos, com ações prioritárias definidas pelos governos
federal, estaduais e municipais.
As prioridades deste pacto são todos os citados abaixo,
exceto:
a. ( X ) Trauma e acidentes de trânsito.
b. ( ) Câncer de colo de útero e de mama.
c. ( ) Doenças emergentes e endemias com ênfase
na dengue, hanseníase, tuberculose e malária.
d. ( ) Mortalidade infantil e materna.
e. ( ) Saúde do idoso.
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38. O financiamento do Sistema Único de Saúde
foi previsto na Constituição Federal de 1988, no seu
artigo 198.
Assinale a alternativa que contém as fontes de maior
aporte de recursos ao SUS.
a. ( ) Imposto de Renda pessoa física (IR) e Imposto
Sobre Serviços (ISS).
b. ( ) Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF).
c. ( ) Fundo de Participação dos Estados e
Municípios.
d. ( X ) Contribuição sobre o Faturamento (COFINS),
recursos da Seguridade Social e Contribuição
sobre o Lucro Líquido (CSLL).
e. ( ) Imposto Sobre Serviços (ISS) e Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira
(CPMF).

39. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) visa
apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família
na rede de serviços e ampliar as ações da Atenção
Primária.
Na composição da NASF 1, são integrantes:
a. ( ) No mínimo 3 profissionais de nível superior,
não-coincidentes, vinculados a no mínimo 3
equipes de Saúde da Família.
b. ( X ) No mínimo 5 profissionais de nível superior,
vinculados de 8 a 20 equipes de Saúde da
Família.
c. ( ) Profissionais de mais de 2 equipes de saúde
da família que adscritas na mesma Unidade
Local de saúde.
d. ( ) No mínimo 5 profissionais de nível superior e
1 representante do Controle Social vinculados
de 8 a 20 equipes de Saúde da Família.
e. ( ) No mínimo 3 profissionais de nível superior e
1 representante do Controle Social não-coincidentes, vinculados a no mínimo 3 equipes de
Saúde da Família.
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40. Dentre os programas e as ações do Sistema Único
de Saúde (SUS), a função de prestar socorro à população em casos de emergência, 24 horas, constituídos
por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e
socorristas é o:
a. (
b. (
c. (

) Humaniza SUS.
) Programa de Saúde da Família.
) Unidades de Pronto Atendimento
(UPA 24 horas).
d. ( ) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
e. ( X ) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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