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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP 

MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 
   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 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.  

 
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 poema a seguir e responda de 1 a 5. 
 

Uma Esperança 

Clarice Lispector 

  Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que 

tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim 

nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde: o 

inseto. 

Houve um grito abafado de um de meus filhos: 

- Uma esperança! e na parede, bem em cima de sua 

cadeira! Emoção dele também que unia em uma só as duas 

esperanças, já tem idade para isso. Antes surpresa minha: 

esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente 

em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça 

numa parede. Pequeno rebuliço: mas era indubitável, lá 

estava ela, e mais magra e verde não poderia ser. 

- Ela quase não tem corpo, queixei-me. 

- Ela só tem alma, explicou meu filho e, como filhos são uma 

surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava 

das duas esperanças. 

Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, 

por entre os quadros da parede. Três vezes tentou renitente 

uma saída entre dois quadros, três vezes teve que 

retroceder caminho. Custava a aprender. 

- Ela é burrinha, comentou o menino. 

- Sei disso, respondi um pouco trágica. 

- Está agora procurando outro caminho, olhe, coitada, como 

ela hesita. 

- Sei, é assim mesmo. 

- Parece que esperança não tem olhos, mamãe, é guiada 

pelas antenas. 

- Sei, continuei mais infeliz ainda. 

Ali ficamos, não sei quanto tempo olhando. Vigiando-a como 

se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo do lar 

para que não se apagasse. 

- Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que 

só pode andar devagar assim. 

Andava mesmo devagar - estaria por acaso ferida? Ah não, 

senão de um modo ou de outro escorreria sangue, tem sido 

sempre assim comigo. 

Foi então que farejando o mundo que é comível, saiu de 

trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me 

parecia "a" aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia 

transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança. 

Mas nós também queríamos e, oh! Deus, queríamos menos 

que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse 

fracamente, confusa, sem saber se chegara infelizmente a 

hora certa de perder a esperança: 

- É que não se mata aranha, me disseram que traz sorte... 

- Mas ela vai esmigalhar a esperança! respondeu o menino 

com ferocidade. 

- Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos 

quadros - falei sentindo a frase deslocada e ouvindo o certo 

cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei um 

pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a 

empregada: eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar 

o caminho da esperança. 

O menino, morta a aranha, fez um trocadilho, com o inseto e 

a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo 

televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida: a 

esperança pousara em casa, alma e corpo. 

Mas como é bonito o inseto: mais pousa que vive, é um 

esqueletinho verde, e tem uma forma tão delicada que isso 

explica por que eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca 

tentei pegá-la. 

Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança 

bem menor que esta, pousara no meu braço. Não senti 

nada, de tão leve que era, foi só visualmente que tomei 

consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. 

Eu não mexia o braço e pensei: "e essa agora? que devo 

fazer?" Em verdade nada fiz. Fiquei extremamente quieta 

como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me 

lembro mais o que aconteceu. E, acho que não aconteceu 

nada. 

   Acesso em < https://claricelispector.blogspot.com.br/2008/07/uma-
esperana.html>  

1) Acerca do texto de Clarice Lispector, analise as 
afirmativas.  
I) No texto há uma personificação da esperança.  
II) No texto há duas visões sobre a esperança, um 
olhar de criança ainda cheio de sonhos e objetivos e 
um olhar mais maduro com algumas desilusões cuja 
vida traz.  
III) Há momentos no texto que a narradora não deixa 
claro para o leitor se está falando da esperança inseto 
ou da esperança sentimento, isso dá ao texto um tom 
reflexivo. 
IV) O narrador da história é autodiegético.  
 Assinale a alternativa CORRETA.  
a) I, II e IV. 
b) II, III e IV.  
c) I, III e IV.  
d) I e IV. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
2)  Leia o trecho a seguir “Aqui em casa pousou uma 
esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se 
ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente 
sempre. Mas a outra, bem concreta e verde: o inseto.” 
Observe o posicionamento da narradora quanto a 
esperança. 
a) A esperança o qual ela propõe uma discussão no início 
é apenas o animal.  
b) A narradora apresenta uma reflexão sobre a esperança, 
o sentimento, demonstrando os seus sentimentos e 
fazendo até o leitor traçar um perfil psicológico da 
narradora personagem.  
c) A autora tem uma visão pessimista da esperança, já 
que logo no início do texto está posto “tantas vezes 
ilusória”. 
d) A narradora apenas conta os fatos ocorrido, o leitor não 
consegue adentrar ao personagem e saber sobre seus 
sentimentos, um narrador personagem plano.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Volte ao texto e leia o último parágrafo, há uma 
narração dentro de outra narração, assinale a 
alternativa CORRETA sobre uma das interpretações 
possíveis, acerca desse episódio que a narradora 
viveu.  

https://claricelispector.blogspot.com.br/2008/07/uma-esperana.html
https://claricelispector.blogspot.com.br/2008/07/uma-esperana.html
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a) A narradora relata mais uma situação que ocorreu em 
seu dia a dia, como tantas outras que vem sendo relatada 
no decorrer do conto.  
b) A narradora mostra os fatos assim como começa, deixa 
demarcado sobre qual das esperanças da qual se trata.  
c) A narradora relata um acontecimento que a esperança, 
inseto, pousou em seu braço, como ela se sentiu uma 
pessoa de sorte a partir de então.  
d) A narradora relata um acontecimento que a esperança, 
inseto, pousou em seu braço, mas ao final do texto mais 
uma vez que há essa duplicidade da palavra esperança, o 
inseto e o sentimento, vem à tona, mostra a delicadeza 
dessa sensação para a personagem e como a falta de 
coragem para agir diante desse sentimento a influência.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Leia o trecho a seguir.” Não uma aranha, mas me 
parecia "a" aranha. Andando pela sua teia invisível, 
parecia transladar-se maciamente no ar.” Assinale a 
alternativa CORRETA sobre a construção do sentido 
“uma” e “a” dentro o texto.  
a) A conjunção definida atribuiu um sentido de qualquer, 
no caso aranha, mas a narradora deixa claro com a 
conjunção indefinida “a” aranha, cuja capturaria a 
esperança. 
b) O pronome definido atribuiu um sentido de qualquer, no 
caso aranha, mas a narradora deixa claro com o pronome 
indefinido “a” aranha, cuja capturaria a esperança. 
c) O artigo definido atribuiu um sentido de qualquer, no 
caso aranha, mas a narradora deixa claro com o artigo 
indefinido “a” aranha, cuja capturaria a esperança. 
d) O artigo indefinido atribuiu um sentido de qualquer, no 
caso aranha, mas a narradora deixa claro com o artigo 
definido “a” aranha, cuja capturaria a esperança.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa que corresponde a sinonímia 
da palavra grifada “Andando pela sua teia invisível, 
parecia transladar-se maciamente no ar.” 
a) Deslocar. 
b) Voar. 
c) Observar.  
d) Plainar. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
6)  Assinale a alternativa que classifique os verbos das 
orações a seguir:  
I) Ela caiu de cama.  
II)  Ele morreu.  
a) I- Verbo transitivo direto, II- verbo intransitivo. 
b) I- Verbo de ligação, II- verbo intransitivo.  
c) I- Verbo intransitivo, II- verbo de ligação.  
d) I- Verbo transitivo indireto, II – verbo de ligação.  
e) Nenhuma das alternativas.   
 
7) Leia as alternativas e assinale a oração com sujeito 
inexistente.  
a) Correu do bandido sem pensar.  
b) Claudia sorriu ao ver aquela surpresa.  
c) Amanheceu nublado essa manhã.  
d) Ninguém sabia aonde estava. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
8)  Complete a lacuna a seguir:  
I) A empresa ________vantagens indevidas.  
II) Carlos é o aluno mais _______da turma.  

III) Como estava__________ financeiramente, não foi a 
feira.  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) I- auferiu, II- diligente, III- desapercebida.  
b) I- aferiu, II- diligente, III- despercebida.  
c) I- auferiu, II- dirigente, III- despercebida. 
d) I- auferiu, II- diligente, III- despercebido.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Assinale a alternativa que classifique a oração 
sublinhada.  
 As frutas, que estão boas, serão para a barraca da 
feira.  
a) Oração subordinada objetiva direta.  
b) Oração subordinada substantiva.  
c) Oração coordenada assindética.  
d) Oração subordinada adjetiva explicativa.  
e) Nenhuma das alternativas.  
  
10) Assinale a alternativa que o verbo esteja no 
pretérito mais que perfeito.  
a) Eu caminhara naquela noite escura.  
b) Eu caminhei naquela noite escura.  
c) Eu caminho naquela noite escura.  
d) Eu caminharia naquela noite escura.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

11) Dado um subconjunto de R, onde a e b são 
números reais com a < b: (a, b) = {x ϵ R| a < X < b} é: 
a) Intervalo aberto 
b) Intervalo fechado 
c) Semirreta direita, aberta, de origem a 
d) Semirreta esquerda, aberta, de origem b 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Indique simbolicamente a parte pintada. 

 
a) A U(B∩C) 
b) (A∩C) U (B∩C) 
c) A – (B ∩ C) 
d) (B ∩ C) 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Dado o dobro de seu cubo somado com o seu 
quadrado é representado por uma função f(x), com 
isso, quando x igual a 9, f(x) é igual a:  
a) 1367 
b) 1429 
c) 1539 
d) 1650 
e) Nenhuma das alternativas. 
 

C 

B A 

U 
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14) Dada a função 𝒇(𝒂) =  𝒂𝟐 + 𝟓, qual é a taxa de 
variação média dessa função quando há variação de 2 
a 4? 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
15) O valor numérico da expressão algébrica quando x 

= 2 e y = -3: 
√𝒙𝟐− 𝒚 𝟓.𝟐 

𝒙
+  

√𝟕𝟐𝟗
𝟑

𝟐
 é: 

a) 138,00 
b) 195,30 
c) 248,50 
d) 252,40 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
POLÍTICAS DE SAÚDE 

16) Na Constituição Federal, se tratando do artigo 200, 
assinale V para verdadeiro e F para falso:  Art. 200. Ao 
sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
(  )   controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
( ) incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
(   ) as normas de cálculo do montante a ser aplicado 
pela União        
( ) executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador.  
( ) proteção ao trabalhador em situação de 
desemprego involuntário.  
 Assinale a alternativa CORRETA.  
a) V-F-V-F-F. 
b) V-F-F-V-F. 
c) V-V-F-V-F. 
d) V-F-F-F-V. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Acerca do decreto de lei Nº 8.142 de Dezembro de 
1990. Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como: 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a)  o Conselho de Saúde. 
b) investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 
c) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos 
e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua 
implantação. 
d) Os recursos referidos neste artigo serão destinados, 
pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-
se o restante aos Estados. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
18) De acordo com decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011,  Art. 28.  O acesso universal e igualitário à 
assistência farmacêutica pressupõe, 
cumulativamente:  
Assinale a alternativa INCORRETA.  
a)  estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde 
do SUS. 

b) ter o medicamento sido prescrito por profissional de 
saúde, no exercício regular de suas funções no SUS. 
c)  estar a prescrição em conformidade com a RENAME e 
os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a 
relação específica complementar estadual, distrital ou 
municipal de medicamentos. 
d)  estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde 
do SUS. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Acerca da Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 
2006, assinale a alternativa que corresponde a uma 
das prioridades do Pacto em Defesa do SUS. 
a) Redução da mortalidade infantil e materna. 
b) Fortalecimento da Atenção Básica. 
c) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos 
orçamentários e financeiros para a saúde. 
d) Todos os municípios se responsabilizam pela atenção 
básica e pelas ações básicas de vigilância em saúde. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
20) Com base na portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, A Atenção Básica tem como fundamentos e 
diretrizes: 
I) ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a 
permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos 
condicionantes e determinantes da saúde das 
coletividades que constituem aquele território sempre 
em consonância com o princípio da equidade. 
II) estimular a participação dos usuários como forma 
de ampliar sua autonomia e capacidade na construção 
do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades 
do território, no enfrentamento dos determinantes e 
condicionantes de saúde, na organização e orientação 
dos serviços de saúde a partir de lógicas mais 
centradas no usuário e no exercício do controle social. 
III) apoiar e estimular a adoção da estratégia Saúde da 
Família pelos serviços municipais de saúde como 
estratégia prioritária de expansão, consolidação e 
qualificação da atenção básica à saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) I e II.  
b) II e III.  
c) I e III.  
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
21) De acordo com a portaria 2.488 de 21 de outubro 
de 2011,  o  NASF 1 deverá ter equipe formada por 
uma composição de profissionais de nível superior 
escolhidos entre as ocupações, há algumas 
condições, assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a essas condições.  
a) A soma das cargas horárias semanais dos membros da 
equipe deve acumular, no mínimo, 200 horas semanais; 
b) Cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter, 
no mínimo, 20 horas e, no máximo, 80 horas de carga 
horária semanal. 
c) Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal 
menor que 40 horas.  
d) Realize suas atividades vinculadas a, no mínimo, 8 
(oito) equipes de Saúde da Família e a, no máximo, 15 
(quinze) equipes de Saúde da Família e/ou equipes de 
atenção básica para populações específicas. 
e) Nenhuma das alternativas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
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22) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a lei 
8.080 de 19 de setembro de 1990.  
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 
b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do País. 
d)  As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada 
em níveis de complexidade crescente. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
23) A respeito da lei 8080 de 19 de setembro de 1990, 
assinale a alternativa CORRETA sobre o artigo a 
seguir:  Art. 19-P.  Na falta de protocolo clínico ou de 
diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:  
a) por meio de produtos de interesse para a saúde: 
órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos 
médicos. 
b) no âmbito de cada Município, de forma suplementar, 
com base nas relações de medicamentos instituídas pelos 
gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de 
Saúde.   
c) oferta de procedimentos terapêuticos, em regime 
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde 
- SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado. 
d)  No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), 
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 
cobertura total das ações de saúde. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Com base na portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, marque V para verdadeiro e F para falso. Para as 
atribuições das equipes de atenção básica.  
(   ) realizar o cuidado da saúde da população adscrita, 
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e 
quando necessário no domicílio e nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, entre outros).  
(  ) realizar ações de atenção a saúde conforme a 
necessidade de saúde da população local, bem como 
as previstas nas prioridades e protocolos da gestão 
local. 
(  ) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 
perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal. 
(   ) participar do planejamento local de saúde assim 
como do monitoramento e a avaliação das ações na 
sua equipe, unidade e município; visando à 
readequação do processo de trabalho e do 
planejamento frente às necessidades, realidade, 
dificuldades e possibilidades analisadas. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) F-V-F-V.  
b) V-V-F-V. 
c) F-V-F-F.  
d) V-F-F-V.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Acerca da Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 
2006, assinale a alternativa INCORRETA sobre as 
principais diretrizes da saúde do idoso.  
a) Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade 
da atenção. 
b) O processo de articulação entre os gestores, nos 
diferentes níveis do Sistema do cuidado específico e 
domiciliar.  
c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
respeitado o critério de risco. 
d) Fortalecimento da participação social. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
26)   Sobre a Constituição Federal e o artigo a seguir 
assinale a alternativa INCORRETA. Art. 198. As ações 
e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
a) descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; 
b) atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
c) participação da comunidade. 
d) as normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
distrital e municipal. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
27)  Na lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, O Art. 
4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° 
desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com: 
I) Fundo de Saúde. 
II) Conselho de Saúde. 
III) Plano de saúde. 
IV) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.  
V) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 
 Assinale a alternativa INCORRETA.  
a) I, II, III.  
b) IV e V.  
c) II e V.  
d) I, II e IV. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
28) Analise os artigos abaixo.  
I) Art. 4º Parágrafo único. O não atendimento pelos 
Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, 
dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará 
em que os recursos concernentes sejam 
administrados, respectivamente, pelos Estados ou 
pela União. 
II) Art. 33.  O acordo de colaboração entre os entes 
federativos para a organização da rede interfederativa de 
atenção à saúde será firmado por meio de Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.142-1990?OpenDocument
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III) Art. 12° A representação dos usuários nos 
Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 Assinale a alternativa em que esteja o artigo que 
compõe o Decreto de lei Nº 8.142 De Dezembro de 
1990.  
a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas III.  
d) Apenas II e III.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
29) Sobre o Decreto Nº 7.508, de julho de 2011, Art 37. 
 O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde 
observará as seguintes diretrizes básicas para fins de 
garantia da gestão participativa: 
a) oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, 
promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito 
regional e inter-regional. 
b)  identificação das necessidades de saúde locais e 
regionais. 
c) publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde 
em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas 
unidades privadas que dele participem de forma 
complementar. 
d) critérios de avaliação dos resultados e forma de 
monitoramento permanente. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
30) São Objetivos da promoção da saúde na portaria 
nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, EXCETO.  
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da 
Saúde, de responsabilidade dos três gestores. 
b) Articular e promover os diversos programas de 
promoção de atividade física já existentes e apoiar a 
criação de outros 
c) Desenvolver e articular ações, no seu âmbito de 
competência e em conjunto com os demais gestores, que 
visem qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde 
como política pública. 
d) Enfatizar a mudança de comportamento da população 
brasileira de forma a internalizar a responsabilidade 
individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao 
tabagismo 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

  
31) Analise as figuras sobre os primeiros 
procedimentos a um paciente com parada 
cardiorrespiratória, assinale a alternativa que 
corresponde a abertura de via área e detecção da 
ventilação.  

a)  
 

b)  

c)  

d)  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
32) De acordo com a Portaria Ministerial 2048/02, são 
diretrizes técnicas: 
I) O médico responsável pelo paciente seja ele 
plantonista, diarista ou o médico assistente, deve 
realizar as solicitações de transferências à Central de 
Regulação e realizar contato prévio com o serviço 
potencialmente receptor. 
II) Não remover paciente em risco iminente de vida, 
sem prévia e obrigatória avaliação e atendimento 
respiratório, hemodinâmico e outras medidas urgentes 
específicas para cada caso, estabilizando-o e 
preparando-o para o transporte.  
III) a organicidade com o processo de formulação de 
políticas públicas para a atenção integral às 
urgências, buscando organizar o sistema regional de 
atenção às urgências a partir da qualificação 
assistencial com equidade. 
IV)  Nos casos de transporte de pacientes críticos para 
realização de procedimentos diagnósticos ou 
terapêuticos e, caso estes serviços situem-se em 
clínicas desvinculadas de unidades hospitalares, o 
suporte avançado de vida será garantido pela equipe 
da unidade de transporte. 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) I, II e III. 
b) I, II e IV.  
c) III e IV.  
d) II, III e IV.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
33) Acerca do sistema operacional Windows, assinale 
a opção CORRETA.  
a) Na área de transferência do Windows são 
disponibilizados atalhos para se acessar os aplicativos 
mais utilizados pelo usuário. Por padrão, os aplicativos 
são: Meu Computador, Lixeira e Internet Explorer que 
podem ser acessados por ícones encontrados nesta área.  
b) No Windows XP, a opção “fazer logoff”, encontrada no 
Menu Iniciar, faz com que um usuário que utilize 
correntemente o computador saia do sistema operacional. 
Nesse caso, a máquina será automaticamente reiniciada, 
permitindo a outro usuário conectar-se.  
c) No Painel de Controle, a opção “Sistema” permite, entre 
outras opções, o acesso às informações do sistema 
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operacional, como a versão instalada e a quantidade de 
memória do computador.  
d) A partir da pasta “Arquivos de Programas do Windows 
Explorer”, é possível excluir o diretório inteiro de um 
programa que se pretende remover, sem impactos ao 
sistema operacional.  
e) A central de atendimento da Microsoft disponibiliza 
ferramentas que permitem o acesso às informações como 
o tamanho de um arquivo ou diretório no Windows. Para 
isso, o usuário deve enviar uma mensagem de e-mail com 
o arquivo em anexo, para o retorno da resposta desejada. 
 
34) A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma perda 
súbita e quase completa da função renal (taxa de 
filtração glomerular diminuída) durante um período de 
horas a dias. São três tipos principais de causas da 
IRA. Com base nessa informação relacione as colunas 
abaixo: 
(I)pré-renais:  
(II) intrarrenais: 
(III)pós-renais:  
(  ) isquemia renal, lesão renal por esmagamento, 
agentes nefrotóxicos, queimaduras, reações 
transfusionais graves, anti-inflamatórios não-
esterodais (AINES).  
(  )obstrução do fluxo urinário: cálculos renais, 
tumores, estenoses, hiperplasia benigna prostática, 
coágulos. 
(  ) depleção do volume em consequência de 
hemorragia, perdas renais (diuréticos, diurese 
osmótica), IAM, ICC, arritmias, choque cardiogênico, 
vasodilatação em consequência de sepse, anafilaxia e 
medicamentos anti-hipertensivos. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) II, III, I. 
b) II, I, III. 
c) III, I, II. 
d) I, III, II. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
35)A respeito de doenças respiratórias assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Ulceração do septo nasal é definida pela presença de 
tosse crônica matinal com produção de escarro brônquico 
matinal, persistente por pelo menos três meses no ano, 
durante pelo menos dois anos consecutivos, em indivíduos 
nos quais outras causas de tosse crônica foram excluídas. 
b) Bronquite crônica é uma doença inflamatória das 
mucosas nasais caracterizada pelos sintomas: paroxismos 
de espirros, prurido do nariz, congestão nasal com 
obstrução total ou parcial do fluxo de ar e secreção nasal. 
c) Asma é uma doença crônica das vias aéreas, 
caracterizada por: obstrução do fluxo aéreo reversível (a 
reversibilidade não é completa em alguns pacientes) 
espontaneamente ou com tratamento; inflamação na qual 
muitas células têm um papel importante, em particular 
mastócitos e eosinófilos. 
d) Rinite crônica resulta da ação local de aerossóis 
irritantes, produtores de um processo inflamatório crônico, 
que pode ser acompanhado por secreção sanguinolenta, 
ardência e dor nas fossas nasais ou, mais 
frequentemente, cursar de forma assintomática. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
36)Em relação aos níveis de competência 
estabelecidos, na abordagem da avaliação de risco 

cardiovascular, medidas preventivas primárias e 
atendimento a hipertensão arterial analise as 
afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) e F (falso) 
sobre a atribuição ao médico: 
(  ) Verificar a presença de sintomas de doença 
cardiovascular, cerebrovascular ou outras 
complicações de hipertensão arterial, e encaminhar 
para consulta extra. 
(  ) Realizar consulta para confirmação diagnóstica, 
avaliação dos fatores de risco, identificação de 
possíveis lesões em órgãos–alvo e comorbidades, 
visando à estratificação do portador de hipertensão. 
(   ) Prescrever tratamento não-medicamentoso. 
(   ) Desenvolver atividades educativas de promoção 
de saúde com todas as pessoas da comunidade; 
desenvolver atividades educativas individuais ou em 
grupo com os pacientes hipertensos. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, F, F. 
b) F, V, V, V. 
c) F, F, V, V. 
d) F, V, V, F. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
37) As crises hipertensivas com risco imediato de vida 
ou de deterioração rápida de órgãos-alvo são 
emergências hipertensivas e aquelas nas quais o risco 
de vida ou de deterioração de órgãos-alvo é remoto ou 
potencial são urgências hipertensivas. Assinale a 
alternativa CORRETA que caracteriza emergências 
hipertensivas: 
a) Hipertensão maligna (com papiledema) ; hipertensão 
grave associada a complicações agudas; crises 
adrenérgicas graves: crise do feocromocitoma, dose 
excessiva de drogas ilícitas (cocaína, crack, LSD, etc.). 
b) Hipertensão acelerada (sem papiledema); hipertensão 
com: Insuficiência Coronariana, Insuficiência cardíaca, 
Aneurisma de aorta, AVC isquêmico não complicado, 
queimaduras extensas, epistaxes severas, estados de 
hipocoagulabilidades. 
c) Crises Renais: glomerulonefrites agudas, crise renal da 
esclerodermia, síndrome hemolítico-urêmico; pré-
operatório em cirurgias de urgência; consumo excessivo 
de estimulantes (anfetaminas, tricíclicos, etc.). 
d) Hipertensão severa no pós-operatório (transplante de 
órgão, neurocirurgias, cirurgias vasculares, cardíacas, 
etc.); crises adrenérgicas leves/moderadas (Clonidina); 
Síndrome do Rebote (suspensão abrupta de inibidores 
adrenérgicos) -Interação medicamentosa-alimentar 
(tiramina vs. Inibidores da monoaminaoxidase). 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
38) Conforme a Portaria Ministerial 2048/02, as 
Ambulâncias são classificadas em: Relacione as 
colunas abaixo: 
1)TIPO A: 
2) TIPO B: 
3) TIPO C:  
4) TIPO D:  
5) TIPO E:  
6) TIPO F: 
(   ) Ambulância de Resgate: veículo de atendimento 
de urgências pré- hospitalares de pacientes vítimas de 
acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, 
com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático 
e em alturas). 
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(   ) Ambulância de Transporte: veículo destinado ao 
transporte em decúbito horizontal de pacientes que 
não apresentam risco de vida, para remoções simples 
e de caráter eletivo. 
(  ) Embarcação de Transporte Médico: veículo 
motorizado aquaviário, destinado ao transporte por via 
marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos 
médicos necessários ao atendimento de pacientes 
conforme sua gravidade. 
(   ) Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado 
ao transporte interhospitalar de pacientes com risco 
de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de 
pacientes com risco de vida desconhecido, não 
classificado com potencial de necessitar de 
intervenção médica no local e/ou durante transporte 
até o serviço de destino. 
(   ) Aeronave de Transporte Médico: aeronave de asa 
fixa ou rotativa utilizada para transporte inter-
hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa 
para ações de resgate, dotada de equipamentos 
médicos homologados pelo Departamento de Aviação 
Civil - DAC. 
(   ) Ambulância de Suporte Avançado: veículo 
destinado ao atendimento e transporte de pacientes 
de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de 
transporte inter-hospitalar que necessitam de 
cuidados médicos intensivos. Deve contar com os 
equipamentos médicos necessários para esta função. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 6-5-4-2-1-3 
b) 5-4-1-2-3-6 
c) 3-1-6-2-5-4 
d) 2-3-1-6-5-4 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
39) De acordo com a Portaria Ministerial 2048/02 são 
objetivos estratégicos dos Núcleos de Educação em 
Urgências: 
I- Constituírem-se em núcleos de excelência regional, 
estadual e nacional, para a formação de profissionais 
de saúde a serem inseridos na atenção às urgências. 
II- Elaborar, implantar e implementar uma política 
pública, buscando construir um padrão nacional de 
qualidade de recursos humanos, instrumentalizada a 
partir de uma rede de núcleos regionais, os quais 
articulados entre si poderão incorporar 
paulatinamente critérios de atenção e 
profissionalização às urgências. 
III- Buscar a nucleação privada dos recursos 
educativos em saúde. 
IV- Articular, processar e congregar as dificuldades e 
necessidades das instituições membro para 
alcançarem as suas metas, a fim de constituir 
Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 
V- Ser estratégia privada privilegiada para a 
transformação da qualificação da assistência às 
urgências, visando impactos objetivos em saúde 
populacional. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I, III e IV. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) Apenas V. 
d) Apenas III, IV e V. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
40)Acerca das Citopenias (bicitopenia/pancitopenia) 

assinale a alternativa que NÃO apresenta condições 

clínicas que indicam a necessidade de 

encaminhamento para serviços de urgência/ 

emergência: 

a) Citopenias e manifestações clínicas suspeitas de 

leucemia aguda (como fadiga generalizada, fraqueza, 

palidez, equimose, petéquias, sangramentos, infecções 

recorrentes). 

b) Citopenias em pessoas com linfonodomegalia e 

esplenomegalia não explicada por quadro infeccioso 

agudo. 

c) Presença de blastos ou promielócitos no sangue 

periférico; paciente com febre e neutropenia (< 1500 

neutrófilos/µL). 

d) Bicitopenia/pancitopenia com alterações hematológicas 

graves, como: • Hemoglobina < 7 g/dL; e/ou • Neutrófilos < 

500 céls/µL; e/ou • Plaquetas < 50 mil céls/mm3. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 
 


