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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP 

MÉDICO NEUROCIRURGIÃO    

 
   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 ( duas)  horas do início das 

provas. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular toque.  

 
 
Destaque aqui 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP-MÉDICO NEUROCIRURGIÃO 

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Políticas de Saúde 
Conhecimentos Específicos  

10 
05 
15 
10 

Total de questões  40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  Leia o texto a seguir e responda de 1 a 7. 

O diamante – Crônica de Fernando Sabino 

   Em 1933 Jovelino, garimpeiro no interior da Bahia, 
concluiu que ali não havia mais nada a garimpar. Os filhos 
viviam da mão pra boca, Jovelino já não via jeito de 
conseguir com que prover o sustento da família. E resolveu 
se mandar para Goiás, onde Anápolis, a nova terra da 
promissão, atraía a cobiça dos garimpeiros de tudo quanto 
era parte, com seus diamantes reluzindo à flor da terra. 
Jovelino reuniu a filharada, e com a mulher, o genro, dois 
cunhados, meteu o pé na estrada. 
Longa era a estrada que levava ao Eldorado de Jovelino: 
quase um ano consumiu ele em andança com a sua tribo, 
pernoitando em paióis de fazendas, em ranchos de beira 
caminho, em chiqueiros e currais, onde quer que lhe 
dessem pasto e pousada. 
Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis depois 
de muitas luas e ali se estabeleceu, firme no cabo da 
enxada, cavando a terra e encontrando pedras que não 
eram diamantes. Daqui para ali, dali para lá, ano vai, ano 
vem, Jovelino existia de nômade com seu povinho cada vez 
mais minguando de fome. Comia como podia — e não 
podia. Vivia ao deus- dará — e Deus não dava. Quem me 
conta é o filho do fazendeiro de quem Jovelino se tornou 
empregado: 
— Ao fim de dez anos ele concluiu que não encontraria 
diamante nenhum, e resolveu voltar com sua família para a 
Bahia onde a vida, segundo diziam, agora era melhorzinha. 
Não dava diamante não, mas o governo prometia emprego 
seguro a quem quisesse trabalhar. 
Jovelino reuniu a família e botou pé na estrada, de volta à 
terra de nascença, onde haveria de morrer. Mais um ano 
palmilhado palmo a palmo em terra batida, vivendo de favor, 
Jovelino e sua obrigação, de vez em quando perdendo um, 
que isso de filho é criação que morre muito. Foi nos idos de 
43: 
— Chegou lá e se instalou no mesmo lugar de onde havia 
saído. Governo deu emprego não. Plantou sua rocinha e foi 
se aguentando. Até que um dia… 
Até que um dia de noite Jovelino teve um sonho. Sonhou 
que amanhava a terra e de repente, numa enxadada 
certeira, a terra escorreu… A terra escorreu e aos seus 
olhos brilhou, reluziu, faiscou, resplandeceu um diamante 
soberbo, deslumbrante como uma imensa estrela no céu — 
como uma estrela no céu? Como o próprio olho de Deus! 
Jovelino olhou ao redor de seu sonho e viu que estava em 
Anápolis, no mesmo sítio em que tinha desenterrado a sua 
desilusão. 
E para lá partiu, dia seguinte mesmo, arrastando sua 
cambada. Levou nisso um entreano, repetindo pernoites 
revividos, tome estrada! Deu por si em terra de novo goiana. 
Quem me conta é o filho do fazendeiro: 
— Você precisava de ver o furor com que Jovelino procurou 
o diamante de seu sonho. A terra de Goiás ficou para 
sempre revolvida, graças à enxada dele. De vez em quando 
desmoronava, Jovelino ia ver, não era um diamante, era um 
calhau. Até que um dia… 
— Encontrou? — perguntei, já aflito. 
— Encontrou nada! Empregou-se na fazenda de meu pai, o 
tempo passou, os filhos crescidos lhe deram netos, a mulher 
já morta e enterrada, livre dos cunhados, os genros bem 
arranjados na vida. Um deles é coletor em Goiânia. 
O próprio Jovelino, entrado em anos, era agora um velho 
sacudido e bem disposto, que tinha mais o que fazer do que 

cuidar de garimpagens. Mas um dia não resistiu: passou a 
mão na sua enxada, e sem avisar ninguém, o olhar 
reluzente de esperança, partiu à procura do impossível, do 
irreal, do inexistente diamante de seu sonho. 
 

http://contobrasileiro.com.br/o-diamante-cronica-de-fernando-sabino/ 

 

 
1) Analise as afirmativas abaixo:  
I) O conto narra a história de um retirante, muito 
característico na transformação econômica brasileira 
no tempo em que se situa o conto para o leitor.   
II) Embora o personagem não obtenha sucesso, ainda 
sim se trata de uma busca dos sonhos.  
III) Jovelino não representa nenhuma parte da 
população brasileira, é um personagem com ações e 
reações fictícias.  
 Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III.  
b) Apenas I e II.  
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Leia o trecho a seguir: “Jovelino existia de nômade 
com seu povinho cada vez mais minguando de fome. 
Comia como podia — e não podia. Vivia ao deus- dará 
— e Deus não dava.” Acerca das expressões e seu 
efeito de sentido apresentado no texto, assinale a 
alternativa CORRETA.  
a) As expressões apresentadas são apenas estilo do 
autor, podemos ver esses ditados por todo o texto. 
b) As expressões são marcações da fala dos 
personagens.  
c) As expressões contribuem para a coloquialidade do 
texto, expressões como “povinho”,  
“deus dará”, deixa o texto extremamente informal.  
d) As expressões populares mostram a situação de 
miséria que Jovelino se encontra, contribui para que o 
texto tenha um tom de linguagem popular, além de 
mostrar as falsas esperanças que ele se encontra, “comia 
como podia”, mas deixa claro no texto que não comia, 
“vivia ao deus-dará” e não dava.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Leia o excerto a seguir: “Longa era a estrada que 
levava ao Eldorado de Jovelino: quase um ano 
consumiu ele em andança com a sua tribo, 
pernoitando em paióis de fazendas, em ranchos de 
beira caminho, em chiqueiros e currais, onde quer que 
lhe dessem pasto e pousada.” 
a) Há um intertexto, porém isso não contribui com o 
sentido do texto. 
b) Há uma hipérbole, pois conseguimos entender a partir 
da lenda de Eldorado que o sonho de Jovelino é muito 
maior do que as pessoas podem imaginar.   
c) Há um intertexto, pois conseguimos entender a partir da 
lenda de Eldorado que Jovelino está em busca de algo 
perdido, algo bom, porém abstrato, tal qual a lenda citada.  
d) Há uma hipérbole, porém isso não contribui com o a 
construção de sentido no texto.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Assinale a alternativa CORRETA que corresponde 
um discurso indireto livre.  
a) Mais um ano palmilhado palmo a palmo em terra batida, 
vivendo de favor, Jovelino e sua obrigação, de vez em 

http://contobrasileiro.com.br/o-diamante-cronica-de-fernando-sabino/
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quando perdendo um, que isso de filho é criação que 
morre muito. 
b)” — como uma estrela no céu? Como o próprio olho de 
Deus! Jovelino olhou ao redor de seu sonho e viu que 
estava em Anápolis, no mesmo sítio em que tinha 
desenterrado a sua desilusão.” 
c)” Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis 
depois de muitas luas e ali se estabeleceu, firme no cabo 
da enxada, cavando a terra e encontrando pedras que não 
eram diamantes.” 
d) “E para lá partiu, dia seguinte mesmo, arrastando sua 
cambada. Levou nisso um entreano, repetindo pernoites 
revividos, tome estrada! Deu por si em terra de novo 
goiana. Quem me conta é o filho do fazendeiro:” 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Leia as alternativas, localize o verbo que esteja no 
pretérito perfeito. 
a) “— como uma estrela no céu? Como o próprio olho de 
Deus.” 
b) “Quem me conta é o filho do fazendeiro” 
c) “Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis 
depois de muitas luas e ali se estabeleceu [...]”   
d) O próprio Jovelino, entrado em anos.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Leia o trecho retirado do texto e assinale a 
alternativa que corresponde o predicativo do sujeito.  
“O próprio Jovelino, entrado em anos, era agora um 
velho sacudido e bem disposto” 
a) O próprio Jovelino.  
b) entrado em anos.  
c) Velho sacudido e bem disposto. 
d)  era agora velho.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Assinale a alternativa que contenha uma figura de 
linguagem de metonímia.   
a) “Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis 
depois de muitas luas e ali se estabeleceu, [...]” 
b) “Jovelino reuniu a família e botou pé na estrada [...]” 
c) “os filhos crescidos lhe deram netos, a mulher já morta 
e enterrada, [...]” 
d) “Até que um dia de noite Jovelino teve um sonho. 
Sonhou que amanhava a terra e de repente, numa 
enxadada certeira, a terra escorreu…” 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Assinale a alternativa em que as palavras sejam 
acentuadas da mesma forma que felicidade, próximo e 
arroz respectivamente.  
a) Cansaço, plástico, ninguém. 
b) Troféu, vizinho, gráfico. 
c) Líquido, plástico, gráfico.  
d) Ninguém, tabu, saci.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Complete a lacuna com os pronomes corretamente.  
I) Ouviram-___ gritar muito alto. 
II) Não existe mais nenhum sentimento entre ____ e 
você. 
III) Entrega___  o presente que sua tia mandou.  
a) I- a, II- eu, III- ao. 
b) I- na, II- mim, III- o. 
c) I- na, II- mim, III- lhe.  
d) I- a, II- eu, III- lhe. 
e) Nenhuma das alternativas.  

10) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
oração coordenada. 
a) Tudo ficará lindo, mudança é algo maravilhoso.  
b) Desafios são difíceis, nada vem fácil.  
c) Não consegui alcança-la, ela saiu correndo. 
d) Todos querem sucesso, poucos conseguem o seu lugar 
ao sol.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA 

11) Assinale a alternativa que NÃO representa um 
número primo. 
a) 89 
b) 161 
c) 113 
d) 461 
e) Nenhuma das alternativas 
 
12) Dada a equação        , assinale abaixo a 
equação equivalente: 

a)             

b)              
c)          

d)        
e) Nenhuma das alternativas 
 
13) A sentença logica “Carla é babá ou Lara não é do 
Brasil” equivalente a: 
a) se Carla é babá, então Lara é do Brasil. 
b) se Carla é babá, então Lara não é do Brasil. 
c) se Carla não é babá, então Lara não é do Brasil. 
d) se Carla não é babá, então Lara é do Brasil. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Encontre o MDC de 230 e 420. 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 23 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
15) Foram realizadas algumas pesquisas nos 
mercados sobre o preço do feijão, sendo obtido os 
seguintes valores: R$ 2,30; R$ 2,57; R$ 3,50; R$ 4,10; 
R$ 2,15; R$ 3,68 e R$ 4,23.  Com base nesses valores, 
a variação de preço foi de: 
a) R$1,55 
b) R$2,00 
c) R$ 2,08 
d) R$ 3,55 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
POLÍTICAS DE SAÚDE 

16)  Acerca da lei 8080 de 19 de setembro de 1990, 
assinale a alternativa INCORRETA sobre o seguinte 
artigo “Art. 17. À direção estadual do Sistema Único 
de Saúde (SUS) compete:“ 
a)  identificar os serviços estaduais e municipais de 
referência nacional para o estabelecimento de padrões 
técnicos de assistência à saúde. 
b) promover a descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde. 
c) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d)  participar da formulação da política e da execução de 
ações de saneamento básico. 
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e)  Nenhuma das alternativas.  
 
17) Acerca do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa que melhor define o princípio de equidade.  
a)  Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos 
serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm 
necessidades distintas. Em outras palavras, significa 
tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde 
a carência é maior. 
b)   Este princípio considera as pessoas como um todo, 
atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é 
importante a integração de ações, incluindo a promoção 
da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a 
reabilitação. pressupõe a articulação da saúde com 
outras políticas públicas, para assegurar uma atuação 
intersetorial entre as diferentes áreas que tenham 
repercussão na saúde e qualidade de vida dos 
indivíduos. 
c) A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas 
e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o 
acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas 
as pessoas, independentemente de sexo, raça, 
ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.  
d) É um princípio finalístico, ou seja, é um ideal a ser 
alcançado, indicando, portanto, uma das características do 
sistema que se pretende construir e um caminho para sua 
construção. Para que o SUS venha a ser universal é 
preciso se desencadear um processo de universalização, 
isto é, um processo de extensão de cobertura dos 
serviços, de modo que venham, paulatinamente, a se 
tornar acessíveis a toda a população. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
18) De acordo com a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS, portaria Nº 2.203, 
de 5 de novembro de 1996. Assinale a alternativa que 
corresponda ao significado da sigla  PACS 
a) Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
b) Programa de Ações da Comunidade Sanitarista.  
c) Programa de Associação Comunitário do SUS.  
d) Programa de Associação Comunitário Sanitarista.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Com base na portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, das atribuições do médico, assinale a alternativa 
CORRETA.   
a)  realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea. 
b) planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas 
pelos ACS em conjunto com os outros membros da 
equipe. 
c) encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo 
sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário. 
d) a solicitação de qualificação de cada 
região/microrregião de saúde deverá ser encaminhada à 
CIT, observando que. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
20)  Acerca do Decreto Nº 7.508, de julho de 2011, Art. 
32.  As Comissões Intergestores pactuarão: 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a)  diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração 
de limites geográficos, referência e contra referência e 
demais aspectos vinculados à integração das ações e 
serviços de saúde entre os entes federativos. 

b) oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, 
promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito 
regional e inter-regional. 
c) estratégias para a melhoria das ações e serviços de 
saúde. 
d) O gestor estadual, conjuntamente com os gestores 
municipais da região a ser qualificada, deve encaminhar a 
CIB solicitação de qualificação da região/microrregião.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
21) Assinale a alternativa que corresponde ao 
princípio da integralidade do Sistema Único de Saúde.  
a) O princípio a saúde é um direito de todos e é um dever 
do Poder Público a provisão de serviços e de ações que 
lhe garanta. A universalização, todavia, não quer dizer 
somente a garantia imediata de acesso às ações e aos 
serviços de saúde  
b) O princípio é um dos mais preciosos em termos de 
demostrar que atenção à saúde deve levar em 
consideração as necessidades específicas de pessoas ou 
grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao 
total da população. Ou seja, a cada qual de acordo com 
suas necessidades, inclusive no que pertine aos níveis de 
complexidade diferenciados. Colocá-lo em prática é um 
desafio permanente e dinâmico.  
c) O princípio reafirma que a equidade é necessidade de 
ações de serviço de saúde a partir de melhorar a condição 
de saúde da população de maneira igualitária. 
d)  O princípio refere-se à preservação da autonomia das 
pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Sobre a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. “DA AMPLIAÇÃO DO 
ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA” 
assinale a alternativa CORRETA.  
a) Para o financiamento do elenco de procedimentos da 
Atenção Básica Ampliada, foi instituído o PAB Ampliado, e 
seu valor definido em Portaria do Ministério da Saúde, 
sendo que os municípios que hoje já recebem o PAB fixo 
em valor superior ao PAB Ampliado não sofrerão alteração 
no valor per capita do PAB fixo destinado ao seu 
município. 
b) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de média 
complexidade como primeiro nível de referência 
intermunicipal, com acesso garantido a toda a população 
no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais 
módulos assistenciais. 
c) O financiamento das atividades ambulatoriais de apoio 
diagnóstico e terapêutico (M1), será feito com base na 
programação de um valor per capita nacional mínimo, 
definido em Portaria do Ministro da Saúde. 
d) Nas microrregiões não qualificadas, o financiamento 
dos procedimentos constantes do M1 desta Norma 
continuará sendo feito de acordo com a lógica de 
pagamento por produção. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Sobre o Decreto Nº 7.508 de julho de 2011, “artigo 
2º Para efeito deste Decreto, considera-se:”EXCETO: 
a) Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à 
saúde do usuário no SUS; 
b) Região de Saúde - espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
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organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde; 
c) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da 
assistência à saúde; 
d) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica - documento 
que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou 
do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropriados, quando 
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de 
controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos 
resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores 
do SUS.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Leia as afirmativas:   
I) 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. 
II)  É a destinação de recursos públicos para auxílios 
ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 
III) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 
IV) Lei complementar, que será reavaliada pelo menos 
a cada cinco anos, estabelecerá:   
Na constituição federal, Art. 199. A assistência à saúde 
é livre à iniciativa privada, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas II e III.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
25) O atendimento no Programa de Saúde da Família – 
PSF deve ser sempre realizado por uma equipe 
multiprofissional. A constituição da equipe deve ser 
planejada levando-se em consideração alguns 
princípios básicos: Analise as afirmativas abaixo 
sobre alguns desses princípios 
I) o enfrentamento dos determinantes do processo 
saúde/ doença. 
II) a identificação de indivíduos e famílias expostos a 
situações de risco. 
III) a ênfase na prevenção, sem descuidar do 
atendimento curativo. 
IV) o atendimento nas clínicas básicas de pediatria, 
ginecologia obstetrícia, clínica médica e clínica 
cirúrgica (pequenas cirurgias ambulatoriais). 
V) a parceria com a comunidade e as possibilidades 
locais. 
VI) o incentivo a formação dos conselhos locais de 
saúde. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, IV, V 
b) Apenas II, III, IV, VI. 
c) Apenas I, III, IV, V. 
d) Apenas III, IV, V, VI. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
26) A Portaria  Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 
conforme normatização vigente do SUS, define a 

organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) 
como estratégia para um cuidado integral e 
direcionado as necessidades de saúde da população. 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde. Assinale a alternativa 
CORRETA sobre as funções: 
a) Coordenar o cuidado: ser a modalidade de atenção e de 
serviço de saúde com o mais elevado grau de 
descentralização e capilaridade, cuja participação no 
cuidado se faz sempre necessária. 
b) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e 
demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos 
e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na 
perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos 
indivíduos e grupos sociais. 
c) Ordenar as redes: elaborar, acompanhar e gerir projetos 
terapêuticos singulares, bem como acompanhar e 
organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção 
das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre 
os diversos pontos de atenção responsabilizando-se pelo 
cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através 
de uma relação horizontal, contínua e integrada com o 
objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção 
integral. 
d) Ser base: reconhecer as necessidades de saúde da 
população sob sua responsabilidade, organizando as 
necessidades desta população em relação aos outros 
pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a 
programação dos serviços de saúde parta das 
necessidades de saúde dos usuários. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
27)  Conforme a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Defina   a Atenção de 
Média Complexidade (MC), assinalando a alternativa 
CORRETA: 
a) Compreende um conjunto de ações e serviços 
ambulatoriais e hospitalares que visam atender os 
principais problemas de saúde da população, cuja prática 
clínica demande a disponibilidade de profissionais 
especializados e a utilização de recursos tecnológicos de 
apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua 
oferta em todos os municípios do país. 
b) Compreende o reconhecimento formal da constituição 
das regiões/microrregiões, da organização dos sistemas 
funcionais de assistência à saúde e do compromisso 
firmado entre o estado e os municípios componentes dos 
módulos assistenciais, para a garantia do acesso de toda 
a população residente nestes espaços territoriais a um 
conjunto de ações e serviços correspondente ao nível de 
assistência à saúde. 
c) Compreende  um conjunto mínimo de procedimentos de 
média complexidade como primeiro nível de referência 
intermunicipal, com acesso garantido a toda a população 
no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais 
módulos assistenciais. 
d)Compreende a unidade organizacional do Ministério da 
Saúde responsável pela regulamentação de critérios, 
fluxos e instrumentos do processo de avaliação da 
Atenção Básica para efeito de habilitação e manutenção 
nas condições de gestão definidas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
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28) De acordo com a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde- – NOB-SUS de 1996. 
Assinale a alternativa CORRETA acerca de um dos 
papeis  do gestor federal: 
a) Promover as condições e incentivar o poder municipal 
para que assuma a gestão da atenção a saúde de seus 
munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral. 
b) Assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à 
saúde daquelas populações pertencentes a municípios 
que ainda não tomaram para si esta responsabilidade. 
c) Ser o promotor da harmonização, da integração e da 
modernização dos sistemas municipais. 
d) Promover as condições e incentivar o gestor estadual 
com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, 
de modo a conformar o SUS-Estadual. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Com base na  Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde- – NOB-SUS de 1996, assinale 
a alternativa CORRETA que apresenta uma 
responsabilidade  da gestão plena da atenção básica: 
a) Elaboração de toda a programação municipal, 
contendo, inclusive, a referência ambulatorial 
especializada e hospitalar, com incorporação negociada à 
programação estadual. 
b) Elaboração de programação municipal dos serviços 
básicos, inclusive domiciliares e comunitários, e da 
proposta de referência ambulatorial especializada e 
hospitalar para seus munícipes, com incorporação 
negociada à programação estadual. 
c) Gerência de unidades próprias, ambulatoriais e 
hospitalares, inclusive as de referência. 
d) Normalização e operação de centrais de controle de 
procedimentos ambulatoriais e hospitalares relativos à 
assistência aos seus munícipes e à referência 
intermunicipal. 
e) Nenhuma das alternativas., 
 
30) Disposto no Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 
2011. Complete a lacuna do Art. 17.  O ______________ 
será utilizado na identificação das necessidades de 
saúde e orientará o planejamento integrado dos entes 
federativos, contribuindo para o estabelecimento de 
metas de saúde.  
a) Conselho Nacional de Saúde 
b) Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde 
c) Mapa da Saúde 
d) Serviço Especial de Acesso Aberto 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31) De acordo  com a descrição a seguir assinale a 
alternativa CORRETA, é uma doença autoimune, 
crônica, associada com alteração junção 
neuromuscular com a produção de anticorpos contra 
receptores de acetilcolina (Ach). Bloqueando os 
receptores de acetilcolina na placa motora, 
comprometendo sua função. 
a) Síndrome de Guillain-Barré. 
b) Esclerose Lateral Amiotrófica 
c) Miastenia Gravis 
d) Cefaleia 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
32) A Esclerose Múltipla (EM) é a doença autoimune, 
inflamatória, desmielinizante, crônica do sistema 

nervoso central (SNC), mais comum em adultos 
jovens. Trata-se de uma condição complexa e 
heterogênea devido ao envolvimento de vários 
processos fisiopatológicos.  Relacione as colunas 
abaixo . acerca das formas de evolução clínica da EM: 
(I) Forma Recorrente-Remitente (EMRR) ou Surto-
Remissão: 
(II)  Forma Primariamente Progressiva (EMPP): 
(III)Forma Secundariamente Progressiva (EMSP): 
(IV) Forma Progressiva com Surtos (EMPS): 
(  ) Ocorre em 10 a 15% de todos os casos de EM. 
Atinge igualmente ambos os sexos e em uma faixa 
etária mais tardia. O diagnóstico desta forma é mais 
difícil, pois não há os critérios clássicos de 
disseminação temporal, sendo necessária uma 
progressão de 12 meses para seu estabelecimento. 
Nesta forma, há a progressão desde o início da 
doença, com velocidade variável ocorrendo períodos 
de estabilização e discretas melhoras, embora nunca 
ocorram surtos bem definidos. 
(  ) É a mais rara dentre as formas clínicas, 
acometendo cerca de 5% ou menos dos pacientes. 
Apresenta início progressivo com presença posterior 
de surtos bem definidos e evolução progressiva. O 
período entre os surtos também cursa com contínua 
progressão. 
(  )  Esta forma é a predominante entre pacientes com 
EM, ocorrendo em 70 a 80% dos casos. Caracteriza-se 
por exacerbações seguidas por um grau variável de 
melhora do déficit neurológico, podendo ser completa 
ou evoluir com uma disfunção sintomática residual. 
Não há progressão dos déficits entre os surtos.  
(  ) Presente em 15 a 20% das formas de EM. Sua 
caracterização depende de análise retrospectiva, pois 
a confirmação da progressão mantida após 6 meses é 
preconizada para sua definição. Há uma progressão 
contínua dos déficits independentemente da presença 
de surtos. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) II, III, I, IV. 
b) IV, III, I, III. 
c) II, IV, III, I. 
d) II, IV, I, III. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
33) Antibioticoterapia é o tratamento de pacientes com 
sinais e sintomas clínicos de infecção pela 
administração de antimicrobianos. A antibioticoterapia 
tem a finalidade de curar uma doença infecciosa (cura 
clínica) ou de combater um agente infeccioso situado 
em um determinado foco de infecção (cura 
microbiológica).  Assinale a alternativa CORRETA de 
como avaliar a antibioticoterapia pela resposta clínica 
e laboratorial em 48 a 72 horas:  
a) Curva febril, leucograma, sinais específicos para cada 
tipo de infecção. 
b) Toxicidade, penetração no sítio de infecção, 
necessidade de associação. 
c) Disfunção de órgãos, idade, gravidez e , outros critérios, 
mesmo que haja melhora clínica. 
d) Em todas as infecções hospitalares; nas infecções 
comunitárias graves. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
34) A osteomielite é uma inflamação óssea, 
usualmente causada por infecção, bacteriana ou 
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fúngica, que pode permanecer localizada ou difundir-
se, comprometendo medula, parte cortical, parte 
esponjosa e periósteo. As osteomielites têm sido 
classificadas de várias formas, o diagnóstico pode ser 
realizado pela história e exame clínico: Sobre o 
diagnóstico da Osteomielite por Contiguidade sem 
Insuficiência Vascular Generalizada é CORRETO 
afirmar: 
a) Investigar os focos infecciosos iniciais (cateterização 
venosa, onfalites, infecções de pele, tonsilites, portadores 
nasais de focos infecciosos). Os adultos referem sintomas 
vagos, tais como dor não característica, poucos sintomas 
constitucionais, podendo ocorrer febre, calafrios, 
abcessos, edema e eritema local. Já nos neonatos os 
sintomas e sinais são pouco exuberantes (febre, 
irritabilidade, letargia, efusão articular adjacente à infecção 
óssea). 
b) Investigar história de redução cirúrgica, fixação interna 
de fraturas, próteses, fraturas expostas e infecções 
crônicas de tecido mole (disseminação a partir de uma 
infecção de tecidos moles adjacentes). A infecção ocorre 
um mês após a inoculação. O paciente se apresenta com 
febre baixa, dor, eritema e, muitas vezes, drenagem 
através de fístulas, perda de estabilidade, necrose óssea e 
alteração do tecido mole. 
c) Investigar história de diabetes mellitus, trauma local, 
infecções recorrentes. Exame clínico demonstra febre 
baixa, diminuição dos pulsos pedioso, dorsal e tibial 
posterior, e alteração da percepção da dor pela neuropatia 
periférica. Úlceras perfurantes de pé e celulites são 
achados constantes. Os ossos do pé são os mais 
envolvidos. 
d) Investigar história de fraturas expostas e cirurgias 
ortopédicas eletivas ou de urgência em que houve a 
utilização de materiais de síntese. O exame clínico 
evidencia na maioria das vezes febre, sinais inflamatórios 
locais e drenagem de secreção purulenta pela ferida 
cirúrgica ou ferimento ainda exposto. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Assinale V(verdadeiro) e F(falso  relacionadas aos 
nervos periféricos; 
(  ) A Artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune, 
inflamatória, sistêmica e crônica, caracterizada por 
sinovite periférica e por diversas manifestações extra 
articulares.  
(  ) Doença de Paget (DP), também conhecida como 
osteíte deformante (Osteitis Deformans), é uma 
doença óssea hipermetabólica que acomete um 
(monostótica) ou mais (poliostótica) ossos e se 
caracteriza por áreas de reabsorção óssea aumentada 
mediada por osteoclastos, seguida de reparo ósseo 
osteoblástico desorganizado. 
(  ) Estenose de canal ocorre quando parte de um 
disco intervertebral sai de sua posição normal e 
comprime as raízes dos nervos que se ramificam a 
partir da medula espinhal e que emergem da coluna 
espinhal. Esse problema é mais comum nas regiões 
lombar e cervical, por serem áreas mais expostas ao 
movimento e que suportam mais carga. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, F, V. 
b) F, V, V. 
c) V, V, F. 
d) V, F, F. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
36) A doença de Parkinson (DP), descrita por James 
Parkinson em 1817, é uma das doenças neurológicas 
mais comuns e intrigantes dos dias de hoje. O 
implante do estimulador cerebral profundo tem como 
objetivos: redução da gravidade dos períodos off; 
aumento do tempo on; redução de discinesias; 
supressão do tremor refratário ao tratamento 
medicamentoso; melhora no desempenho das 
atividades de vida diária e melhora na qualidade de 
vida. Em relação à cirurgia de implante de estimulador 
cerebral profundo, serão considerados candidatos 
pacientes com algumas situações: Assinale a 
alternativa CORRETA. 
a)  Diagnóstico estabelecido da DP; Sintomas responsivos 
à levodopa (exceto pacientes cujo sintoma predominante é 
o tremor, que podem se beneficiar de tratamento cirúrgico 
independentemente de resposta prévia à levodopa; 
Controle insatisfatório de sintomas motores após 
adequação ao melhor tratamento medicamentoso 
possível. 
b) Comorbidades cardiovasculares, oncológicas de mau 
prognóstico, cerebrovasculares e infecções ativas; 
Parkinsonismo-plus. 
c) Tempo de início dos sintomas menor que cinco anos. 
Exceções podem ser consideradas no caso de tremores 
incapacitantes não responsivos ao tratamento 
medicamentoso; significativa atrofia cerebral, doença 
microangiopática significativa ou outras lesões estruturais 
significativas no exame de imagem. 
d) Déficits cognitivos relevantes, demência, depressão 
maior, doença psiquiátrica grave não controlada ou 
sintomas psicóticos atuais ou passados espontâneos ou 
induzidos por levodopa. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
37) A dor neuropática resulta de alguma injúria a um 
nervo ou de função nervosa anormal em qualquer 
ponto ao longo das linhas de transmissão neuronal, 
dos tecidos mais periféricos ao SNC. Analise as 
afirmativas abaixo acerca de algumas sensações 
anormais em dor neuropática: 
I) Disestesia: sensação anormal espontânea.  
II) Hiperestesia: sensibilidade exagerada à 
estimulação.  
III) Hiperpatia: resposta exagerada a um estímulo 
normalmente doloroso. 
IV) Alodínea: dor causada por estímulo que 
normalmente não é doloroso. 
V) Hiperalgesia : resposta explosiva a frequentemente 
prolongada a um estímulo. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, II, IV, V. 
b) Somente I, III, V. 
c) Somente II, IV, V. 
d) Somente I, II, IV. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Os gliomas podem ser considerados os tumores 
neuroepiteliais do cérebro mais comuns no adulto. 
Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a 
classificação dos gliomas pela Organização Mundial 
da Saúde: 
a) Grau I: lesões infiltrativas, com dois critérios presentes, 
em geral atipias nucleares e alto índice mitótico. 
b) Grau II: lesões em geral infiltrativas, com atipias 
nucleares e baixo índice mitótico, sem proliferação 
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endotelial ou necrose. 
c) Grau III: lesões infiltrativas, com três ou quatro critérios 
presentes. 
d) Grau IV: lesões não infiltrativas, com baixo potencial 
proliferativo, sem atipias nucleares, mitoses, proliferação 
endotelial ou necrose. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
39) A quimioterapia (QT)  é  a forma de tratamento 
sistêmico do câncer que usa medicamentos 
denominados de “quimioterápicos” administrados em 
intervalos regulares, que variam de acordo com os 
esquemas terapêuticos. Sobre a quimioterapia 
adjuvante ou profilática é CORRETO afirmar: 
a) É Indicada para a meningite carcinomatosa ou 
linfomatosa, invasão do SNC por rabdomiossarcoma e 
retinoblastoma. Já incluída nos procedimentos 
correspondentes às leucemias agudas e linfoma 
linfoblástico de adulto, crianças e adolescentes. 
b) É  indicada após tratamento cirúrgico curativo, quando o 
paciente não apresenta qualquer evidência de neoplasia 
maligna detectável pelo exame físico e exames 
complementares indicados para o caso. 
c) É indicada  para a  finalidade de curar pacientes com 
neoplasias malignas e para os quais a QT representa o 
principal tratamento (podendo, ou não, estar associada à 
cirurgia e radioterapia). 
d) É indicada para o tratamento de tumores sólidos 
(geralmente nos estádios III ou IV ou recidivados) ou 
neoplasias hematopoéticas de evolução crônica, que 
permitem longa sobrevida (meses ou anos), mas sem 
possibilidade de cura, sendo, porém, possível obter-se o 
aumento da sobrevida global do doente. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
40)  A respeito da classificação etiológica do acidente 
vascular cerebral isquêmico (AVCI), assinale a 
alternativa CORRETA que define aterosclerose de 
grandes artérias: 
a) Os infartos de aterosclerose de grandes artérias são 
decorrentes de oclusão de vaso cerebral por êmbolos 
provenientes do coração. As principais doenças cardíacas 
potencialmente emboligênicas podem ser classificadas em 
alto e médio risco de embolização. 
b)  Os infartos de aterosclerose de grandes artérias 
também chamados infartos lacunares, o paciente 
apresenta clínica de síndrome lacunar (deficit neurológico 
sem comprometimento cortical) e, em geral, a TC ou RM 
demonstram lesões pequenas (lacunas) no território de 
artérias perfurantes, ou seja, núcleos da base, tálamo, 
tronco cerebral, coroa radiada e cápsulas interna e externa 
menores que 1,5cm de diâmetro. Ocorrem por 
degeneração dos pequenos vasos e de arteríolas 
perfurantes, por ação direta da hipertensão arterial 
crônica, associada ou não ao diabetes melito. 
c) Nos infartos aterosclerose de grandes artérias os 
exames dos vasos (por intermédio de Doppler de 
carótidas, Doppler transcraniano, angiorressonância ou 
angiotomografia dos vasos cranianos) demonstram 
estenose maior que 50% ou oclusão de grandes ramos 
arteriais (intra ou extracranianos) do mesmo lado da lesão 
central ou placas complexas na aorta ascendente ou 
transversa (> 4mm). A tomografia do crânio (TC) ou 
ressonância magnética do crânio (RM) em geral 
demonstra lesões cerebrais maiores que 1,5cm de 
diâmetro.  

d) Infartos aterosclerose de grandes artérias englobam 
todas as causas  como vasculopatias não ateroscleróticas 
(Moyamoya, dissecção arterial), desordens hematológicas 
(anemia falciforme), coagulopatias (deficiência de fatores 
fibrinolíticos), vasculites (varicela, lúpus, meningite) etc. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 

 
 


