
CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS – MINAS GERAIS 

 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

27 
CARGO: 
 
 MÉDICO AUTORIZADOR 

 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 SAÚDE PÚBLICA 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua 

Portuguesa, 20 de Saúde Pública e 20 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição 

de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Diário Eletrônico do Município de Sete Lagoas 

www.diario.setelagoas.mg.gov.br e nos endereços eletrônicos www.fumarc.org.br e 

www.setelagoas.mg.gov.br e afixado no Prédio da Prefeitura, até o segundo dia útil posterior à reali-

zação das provas. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
  

http://www.diario.setelagoas.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
http://www.setelagoas.mg.gov.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Caderno 27 

 
Para responder as questões de 01 a 03, considere o texto a seguir: 
 

GOL DA ALEMANHA 

Antonio Prata 

 

Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. 

Gol da Alemanha. O rio Amazonas seca. Gol da Alemanha. Cupins devoram Ouro Preto. Gol da Alemanha. Olinda 

arde em chamas. Gol da Alemanha. O Cristo cai com um tufão. Gol da Alemanha. Gisele entra num convento. Gol 

da Alemanha. Prédios de Niemeyer desabam. Gol da Alemanha. (Nenhum político ferido.) Gol da Alemanha. 

Cyrela reconstrói capital. Gol da Alemanha. Em estilo neoclássico. Gol da Alemanha. Dengue mutante se espalha. 

Gol da Alemanha. Com terrível novo sintoma. Gol da Alemanha. Flacidez e queda dos glúteos. Gol da Alemanha. 

Gil e Caetano descobrem-se. Gol da Alemanha. Gagos, roucos e fanhos. Gol da Alemanha. Chico Buarque grava. 

Gol da Alemanha. "Um Emo Universitário". Gol da Alemanha. João Gilberto admite. Gol da Alemanha. Quem in-

ventou a bossa nova. Gol da Alemanha. Foi o Henry Salvador. Gol da Alemanha. Historiador sentencia. Gol da 

Alemanha. Santos Dumont chegou tarde. Gol da Alemanha. Quem inventou o avião. Gol da Alemanha. Foram os 

irmãos Wright. Gol da Alemanha. Exumação comprova. Gol da Alemanha. Carmem Miranda era homem. Gol da 

Alemanha. Diário revela. Gol da Alemanha. Jece Valadão era gay. Gol da Alemanha. Jean Wyllys confessa. Gol 

da Alemanha. Sempre fui hétero. Gol da Alemanha. Universidade de Stanford adverte. Gol da Alemanha. Feijão 

dá câncer e gota. Gol da Alemanha. Sambódromo é vendido. Gol da Alemanha. Pra uma igreja evangélica. Gol da 

Alemanha. O Municipal é reformado. Gol da Alemanha. Para virar pet shop. Gol da Alemanha. Disney arrenda 

Lençóis. Gol da Alemanha. E constrói parque do Mickey. Gol da Alemanha. Chapada Diamantina é implodida. Gol 

da Alemanha. Pra gerar muita brita. Gol da Alemanha. E aterrar o Pantanal. Gol da Alemanha. "O maior estacio-

namento do mundo!" Gol da Alemanha. O mico-leão é extinto. Gol da Alemanha. Pela última arara-azul. Gol da 

Alemanha. O derradeiro boto-cor-de-rosa se mata. Gol da Alemanha. Engolindo a última arara. Gol da Alemanha. 

Autópsia do boto conclui. Gol da Alemanha. Que o rosa era tingimento. Gol da Alemanha. Índios assumem a cul-

pa. Gol da Alemanha. A gente pintava os bichinhos. Gol da Alemanha. E quem pagava eram as Farc. Gol da Ale-

manha. As aves que aqui gorjeiam. Gol da Alemanha. Tão mudas ou se picaram. Gol da Alemanha. Pai. Gol da 

Alemanha. Que que tá acontecendo? Gol da Alemanha. Não sei. Gol da Alemanha. Mas preciso contar um negó-

cio. Gol da Alemanha. Eu não sou seu pai. Gol da Alemanha. Seu pai é um uruguaio. Gol da Alemanha. Chamado 

Alcides Ghiggia. Gol da Alemanha. Acabou? Gol da Alemanha. Não. Gol da Alemanha. Ghiggia não é uruguaio. 

Gol da Alemanha. Ghiggia nasceu na Argentina. Gol da Alemanha. Nana Gouvêa. Gol da Alemanha. Com camisa 

do Flamengo. Gol da Alemanha. Que na verdade. Gol da Alemanha. É a camisa da Alemanha. Gol da Alemanha. 

Faz "selfie" nos escombros. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da 

Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol do Oscar. 

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2014/07/1488765-gol-da-alemanha.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2014/07/1488765-gol-da-alemanha.shtml
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QUESTÃO 01  

 
O tema veiculado no texto remete 

  

I. a um tipo de imprensa, que divulga os fatos de modo sensacionalista. 

II. à importância dada pela mídia aos fatos sociais. 

III. à repercussão midiática dos eventos sociais. 

 

São CORRETAS as afirmativas 

 

(A) I e II apenas. 

(B) I e III apenas. 

(C) II e III apenas. 

(D) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 02  

 

Os gêneros textuais definem-se, sobretudo, por sua função social. São textos produzidos em uma situação comu-

nicativa (um contexto) para promover uma interação específica entre autor/leitor. Trata-se de unidades definidas 

por seus conteúdos, estilo e composição organizados em razão do objetivo que cumprem na situação comunicati-

va. Tomando como base essa definição, a alternativa que indica as características textuais do texto “Gol da Ale-

manha” é: 

 

(A) O gênero conto é o gênero utilizado pelo autor para expor seu ponto de vista. 

(B) O texto é predominantemente uma narrativa sobre fatos da vida cotidiana. 

(C) O texto é um poema em que os modos descritivo e expositivo são a forma textual predominante. 

(D) O texto é uma crônica que se realiza a partir da junção de tipos textuais como o diálogo, a narrativa e a expo-

sição. 

 

 

QUESTÃO 03  

 

O emprego repetido da expressão ‘Gol da Alemanha’ no início, no desenvolvimento e no término do texto contribui 

para a construção de sentidos porque: 

 

(A) confirma a importância de um evento esportivo no cenário mundial. 

(B) expressa a ironia do autor em relação à midiatização dos acontecimentos sociais. 

(C) reforça a ideia da superioridade da Alemanha em relação ao Brasil. 

(D) sugere uma discussão sobre os eventos esportivos mundiais. 

 

 

QUESTÃO 04  

 

A coesão diz respeito ao modo como as expressões linguísticas presentes no texto se encontram interligadas 

entre si, por meio de recursos também linguísticos, formando sequências que indiciam sentidos. A coesão é cons-

truída no texto a partir da: 

 

(A) construção de cadeias coesivas por meio de articuladores como E e Mas. 

(B) remissão de recursos de ordem gramatical como pronomes pessoais e advérbios pronominais. 

(C) repetição da expressão Gol da Alemanha juntamente com o encadeamento de enunciados por justaposição. 

(D) retomada da expressão Gol da Alemanha ao longo do texto. 
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Os textos a seguir servirão de guia para responder as questões 05 e 06. 

 

Charge A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://minilua.com/recebi-mail-charges-das-escolas-atuais-100/ 

 

Charge B 

 
http://blogdoliraneto.blogspot.com.br/2011/03/c-charges-atuais.html 

 

 

QUESTÃO 05  

 

A leitura das charges permite a seguinte análise: 

 

I. Ambos os textos valem-se de uma cena cotidiana da sala de aula para fazer uma crítica a fatos sociais. 

II. As perguntas das professoras servem de gatilho para a construção do humor. 

III. As respostas dos alunos são o elemento surpresa da charge que estabelece o humor. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

http://minilua.com/recebi-mail-charges-das-escolas-atuais-100/
http://blogdoliraneto.blogspot.com.br/2011/03/c-charges-atuais.html
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QUESTÃO 06  

 

Nas charges A e B,  

 

I. identificam-se a voz do chargista, a dos professores e a dos alunos. 

II. verifica-se uma crítica a acontecimentos sociais. 

III. ilustra-se o fato de que a sala de aula é o espaço mais adequado para a construção de conhecimentos. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

 

Considere o texto a seguir para responder as questões 07 e 08. 

 

 

 
 

http://opnorte1.blogspot.com.br/2012/07/infograficos-como-recursos-didaticos.html 

 

 

QUESTÃO 07  

 

O tema do infográfico diz respeito 

 

(A) ao número de acessos às redes sociais. 

(B) ao tráfego gerado na internet devido ao uso das redes sociais. 

(C) aos hábitos de uso da internet pelos internautas brasileiros. 

(D) à liderança do Orkut em relação às outras redes sociais entre 2009 e 2010. 

 

 

http://opnorte1.blogspot.com.br/2012/07/infograficos-como-recursos-didaticos.html


 7 

 

QUESTÃO 08  

 

No texto, emprega-se no modo imperativo o seguinte verbo: 

 

(A) conferir. 

(B) estar. 

(C) gerar. 

(D) ser. 

 

 

QUESTÃO 09  

 

Leia o excerto que se segue: 

 

Toda sociedade complexa é bastante heterogênea, porque é formada de indivíduos muito diferentes entre si. E 

essa diferença, que em princípio seria apenas de natureza, logo tende a tornar-se de valor. O Brasil, que, segundo 

dados recentemente divulgados, é a quarta nação mais desigual da América Latina, vive uma verdadeira luta de 

classes, permeada por todo tipo de preconceito e intolerância. E o que vale para a desigualdade social vale para a 

diversidade linguística, vista entre nós também como desigualdade: assim como há classes sociais dominantes e 

dominadas, certas variedades linguísticas são tidas como superiores, outras como inferiores. 

http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/desigualdades-sociais-desigualdades-linguisticas-270674-1.asp 

 

Assinale a alternativa em que o termo destacado remete a um termo com referência explícita, anteriormente, no 

texto. 

 

(A) “A quarta nação mais desigual da América Latina vive uma verdadeira luta de classes”. 

(B) “E essa diferença, que em princípio seria apenas de natureza, logo tende a tornar-se de valor”. 

(C) “O Brasil é a quarta nação mais desigual da América Latina”. 

(D) “O que vale para a desigualdade social vale para a diversidade linguística”. 

 

 

QUESTÃO 10  

 

“O encadeamento de segmentos textuais, de qualquer extensão (períodos, parágrafos, subtópicos, sequências 

textuais ou partes inteiras do texto), é estabelecido, em grande número de casos, por meio de recursos linguísticos 

que se denominam articuladores textuais ou operadores do discurso”. (KOCH, I. V. Desvendando os segredos 

do texto. São Paulo: Cortez, 2003. p. 133).  

 

Um exemplo prototípico desses articuladores encontra-se em:  

 

(A) Toda sociedade é bastante heterogênea, porque é formada de indivíduos muito diferentes entre si.  

(B) O que vale para a desigualdade social vale para a diversidade linguística. 

(C) O Brasil é a quarta nação mais desigual da América Latina. 

(D) Há classes sociais dominantes e dominadas. 

 

 
  

http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/desigualdades-sociais-desigualdades-linguisticas-270674-1.asp
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PROVA DE SAÚDE PÚBLICA – Caderno 27 

 

QUESTÃO 11  

 

Uma epidemia é definida como a ocorrência excessiva de casos de uma doença em uma comunidade ou área. 

Para o controle de epidemias de um território ou distrito sanitário, a equipe de saúde necessita de uma abordagem 

sistemática para que todas as etapas e procedimentos sejam efetivamente empregados. Para que a investigação 

e o controle de uma epidemia ocorram em tempo hábil e eficaz, os seguintes passos devem ser seguidos, EXCE-

TO: 

 

(A) Determinar que prioridade deve ser dada a esse problema e prever as metas a serem alcançadas.  

(B) Realizar a investigação dos casos, de forma a pesquisar contatos ou casos adicionais. 

(C) Revisar os casos notificados, a fim de diagnosticar os problemas. 

(D) Revisar os critérios diagnósticos necessários para definir os casos possíveis, confirmados ou prováveis. 

 

 

 

QUESTÃO 12  

 

No Brasil, a Dengue é considerada hoje uma doença endêmica, sendo a mais importante zoonose da atualidade 

no mundo. 

Em relação à Dengue, é INCORRETA a afirmativa: 

 

(A) A teoria da multicausalidade é a única explicação para a susceptibilidade à Febre Hemorrágica da Dengue 

(FHD). 

(B) Dengue é uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se 

apresenta. 

(C) O Aedes aegypti é o mais importante vetor na transmissão da doença e também pode ser transmissor da 

febre amarela urbana. 

(D) O homem é a fonte de infecção e o reservatório vertebrado conhecido. 

 

 

 

QUESTÃO 13  

 

“A reorganização do processo de trabalho em saúde passa pela qualificação da força de trabalho, pela integração 

dos profissionais e pelo resgate do sentido de trabalho na perspectiva interdisciplinar. Inclui, ainda, a abertura de 

espaços democráticos, de discussão e de decisão com o usuário, visando a ampliar escutas e trocas.” Com que 

princípios definidos pelo Sistema Único de Saúde (Lei no 8.080/90) esse texto se relaciona? 

 

(A) Garantia de acesso e acomodação do usuário. 

(B) Gestão de qualidade total e garantia de acesso. 

(C) Integralidade na assistência e treinamento profissional em serviço. 

(D) Participação de trabalhadores e usuários na gestão e integralidade da assistência. 
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QUESTÃO 14  

 

Após a implantação do SUS – Sistema Único de Saúde no Brasil, os princípios doutrinários e organizativos passa-

ram a fazer parte da agenda diária dos gestores, como forma de garantir o fortalecimento do novo sistema. Dessa 

forma, o Secretário Municipal de Saúde de Miracema do Oeste, após avaliar o SUS local, concluiu que este não 

está atendendo satisfatoriamente o princípio básico da integralidade e solicitou que os gestores dos centros de 

saúde locais apresentassem propostas para reversão dessa situação.  

Foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

I. Definir que no Pronto Socorro do referido município tenha vacinas disponíveis para atender vítimas de 

acidentes, evitando, com isso, que esses pacientes sejam encaminhados a outro serviço para receber es-

ses cuidados profiláticos. 

II. No Hospital Geral da cidade, deverá ser implantada a consulta conjunta da equipe multidisciplinar na alta 

hospitalar com protocolos próprios que garantam ao paciente orientações sobre os cuidados necessários 

e a prevenção de novos agravos no período de convalescença. 

III. A ampliação das equipes do PSF com a inclusão de profissionais das especialidades médicas mais procu-

radas pela população. 

IV. A anulação da delimitação da área de abrangência, de modo que os pacientes procedentes de qualquer 

parte do município, e até fora dele, pudessem se vincular a qualquer unidade de sua escolha. 

 

Estão corretamente articuladas com o conceito de integralidade do SUS, apenas as propostas: 

 

(A) I e II, porque reduzem a dicotomia entre as ações curativas e preventivas nos serviços de saúde. 

(B) I e III, porque os usuários atendidos por médicos especialistas na rede básica necessitarão, cada vez menos, 

de Pronto Socorro. 

(C) II e IV, porque preveem o atendimento da população holisticamente. 

(D) III e IV, porque oferecem mais serviços e a um maior número de pessoas. 

 

 

 

QUESTÃO 15  

 

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o direito a saúde é fundamental ao ser humano, devendo o estado 

prover as condições indispensáveis para o seu pleno exercício.  

Analise as seguintes afirmativas: 

 

I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que vi-

sem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal, igualitário e centralizado às 

ações e serviços para sua proteção e recuperação.  

II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da 

lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.  

III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede totalmente centralizada constituindo um siste-

ma único, o SUS. 

IV. As ações do SUS devem ser descentralizadas, equânimes e voltadas para o direito dos profissionais na 

área da saúde, não sendo permitida a democracia participativa. 

 

Está CORRETO apenas o que afirma em: 

 

(A) I e III. 

(B) II e III. 

(C) II e IV. 

(D) II. 
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QUESTÃO 16  

 

De acordo com o DataSUS, até novembro de 2012 foram registradas 48.722 internações de usuários de drogas e 

48.056 internações de alcoolistas.  

Sobre a temática da internação por uso de crack, álcool e outras drogas, considere as afirmações: 

 

I. A internação compulsória de dependentes químicos é considerada solução definitiva frente ao au-

mento do número de usuários.  

II. Em caso de dependência extrema, a internação deve ser realizada em instituição hospitalar para de-

sintoxicação química.  

III. A internação voluntária ocorre com a aquiescência do usuário ou da família.    

IV. Geralmente usuários de álcool são internados para tratamento de consequências físicas geradas pela 

ingestão de bebida alcóolica.  

 

É CORRETO o que se afirma em:  

 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 

 

 

QUESTÃO 17  

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher apresenta objetivos, metas, ações e estratégias para 

atingir os princípios de humanização e de qualidade da atenção. Para tal, estabelece prioridades, ou seja, ações 

que venham qualificar essa atenção, partindo da problemática discutida nesse documento.  

Avalie as afirmações e assinale a INCORRETA: 

 

(A) Implantar a assistência em planejamento familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, na pers-

pectiva da atenção integral à saúde. 

(B) Implantar ações que atendam às necessidades específicas das mulheres nas diferentes fases do ciclo vital, 

contemplando questões ligadas às relações de gênero. 

(C) Monitorar a morbimortalidade por câncer cérvico-uterino e de mamas, apesar de a meta Organização Mundial 

de Saúde já ter sido alcançada.  

(D) Promover a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS na 

população feminina. 

 

 

 

QUESTÃO 18  

 

São princípios norteadores da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (2004), EXCETO: 

 

(A) Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a 

produção de sujeitos. 

(B) Criatividade para superação dos fatores dificultadores e otimização da resolutividade. 

(C) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade. 

(D) Redução das filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo 

baseados em critérios de triagem médica. 
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QUESTÃO 19  

 

A rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, operacionalizada pelo SUS, fundamentada nos princí-

pios da humanização e assistência, na qual mulheres e recém-nascidos têm direitos e garantias.  

Sobre essa rede, analise as proposições: 

 

I. A mulher tem garantia de vinculação, quando gestante, à Unidade de Referência e ao transporte seguro, 

que inclui a criação de casa de gestante e bebê e 100 % do custeio do vale transporte e, para tal, o M.S. 

se compromete a gerir recursos. 

II. A operacionalização da Rede Cegonha está construída em três fases: diagnóstico, desenho Regional e 

certificação da rede no território, com reavaliações anuais dessa certificação. 

III. As gestantes têm direito à livre escolha de um acompanhante no parto e também de recusá-lo, caso não 

seja do seu desejo. 

IV. A estratégia para iniciar a implementação da Rede Cegonha obedecerá a critérios epidemiológicos e de 

densidade populacional, tendo gradação de cobertura de 100% do Pré-Natal até 2014 e de 100% de leitos 

para parto e nascimento, até 2016. 

 

Estão CORRETAS apenas as proposições: 

 

(A) I e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e IV. 

(D) II e IV. 

 

 

 

QUESTÃO 20  

 

Pode ser considerado parâmetro para acompanhamento da implementação da Política Nacional de Humanização 

na atenção básica, EXCETO: 

 

(A) Definição de protocolos clínicos, garantindo sempre uma política intervencionista. 

(B) Hierarquização de riscos para acolhimento do usuário. 

(C) Incentivo às práticas promocionais de saúde. 

(D) Respeito à individualidade do sujeito/usuário. 

 

 

QUESTÃO 21  

 

Com relação à lei 8.080, de 19/09/1990, pode-se afirmar, EXCETO: 

 

(A) A lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a or-

ganização e o funcionamento dos serviços correspondentes. 

(B) A saúde é determinada e condicionada por diversos fatores, portanto os níveis de saúde da população não 

representam indicadores capazes de expressar a organização social e econômica de um país. 

(C) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), serão organizados de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

(D) Segundo a essa lei, a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde está incluída no cam-

po de atuação do SUS (Sistema Único de Saúde). 

 

 

 

 

 



 12 

 

QUESTÃO 22  

 

Em relação aos conceitos básicos de vacinação apresentados no Manual de Normas de Vacinação do Ministério 

da Saúde, 2001, a resposta imune do organismo às vacinas depende basicamente de dois fatores, a saber: 

 

(A) Os inerentes ao primeiro contato com o antígeno e a cascata imunológica de ativação dos linfócitos B e T. 

(B) Os inerentes aos diluentes usados nas vacinas e os relacionados aos micro-organismos vivos atenuados. 

(C) Os inerentes aos diluentes usados nas vacinas e os relacionados aos micro-organismos mortos ou avirulen-

tos. 

(D) Os inerentes às vacinas e os relacionados com o próprio organismo. 

 

 

 

QUESTÃO 23  

 

“Imunidade significa proteção; todos os seres humanos normais são dotados de mecanismos antinfecciosos ines-

pecíficos que os protegem parcialmente contra as infecções e doenças”. (BRASIL. FUNASA. Manual de normas 

de vacinação. 3. ed. 2001. p. 11). 

De acordo com o texto e sua referência, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A imunidade específica adquirida ativamente não exige estímulo prévio para se desenvolver.  

(B) A imunidade específica adquirida ativamente exige estímulo prévio para se desenvolver, podendo resultar de 

uma infecção subclínica, por exemplo. 

(C) A resposta imunológica específica provocada por contato com o antígeno oferece, geralmente, proteção fu-

gaz; ou seja; de curta duração. 

(D) Não há imunidade que possa ser passivamente adquirida, isto é, sem contato do indivíduo com o antígeno. 

 

 

 

QUESTÃO 24  

 

As comissões intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde foram previstas no 

capítulo III da Lei 8142 de 28/09/1990 e sua função de articulação das políticas e programas abrange as seguintes 

atividades, EXCETO: 

 

(A) Alimentação e nutrição. 

(B) Ciência e tecnologia. 

(C) Recursos materiais de insumo à saúde. 

(D) Saúde do trabalhador. 

 

 

 

QUESTÃO 25  

 

De acordo com o capítulo III da Lei 8142 de 28/09/1990 no que se refere à gestão financeira do SUS, a saber, em 

seu art. 35, para os valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combi-

nação dos seguintes critérios, EXCETO: 

 

(A) Perfil demográfico da região. 

(B) Perfil e característica exclusivamente quantitativa da rede de saúde na área. 

(C) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 

(D) Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. 
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QUESTÃO 26  

 

A concepção dos polos de capacitação, formação e educação permanente de pessoal para Saúde da Família foi 

uma das medidas concebidas para solucionar a carência de profissionais em Medicina Geral de modo a disponibi-

lizar para o mercado profissionais capazes de implementar a estratégia de Saúde da Família. (BRASIL. Ministério 

da Saúde. A concepção dos polos como recurso institucional de capacitação, formação e educação permanente 

de pessoal para programas de saúde da família. Etapa 3. Brasília. MS, 2004). 

O objetivo dos polos a curto e médio prazo é: 

 

(A) Consolidar a capacitação introdutória e sensibilização das equipes de saúde da família em relação à atualiza-

ção técnica em áreas específicas. 

(B) Consolidar a formação profissional em nível de graduação e residência em saúde da família. 

(C) Dessensibilizar as equipes de saúde da família em relação às bases conceituais. 

(D) Promover a educação permanente nos diversos campos relacionados à saúde da família. 

 

 

QUESTÃO 27  

 

A humanização, enquanto política, propõe atuar na descentralização, de maneira a integrar os processos de traba-

lho e as relações entre os diferentes sujeitos (profissionais e usuários).  

Nesse sentido, os princípios norteadores da política de humanização devem ser, EXCETO: 

 

(A) Construção de autonomia dos sujeitos implicados na rede do SUS (Sistema Único de Saúde). 

(B) Criatividade para o enfrentamento da realidade cotidiana e complexa do trabalho em saúde. 

(C) Definição prescritiva do trabalho a ser realizado pelos diversos trabalhadores. 

(D) Responsabilidade conjunta dos sujeitos nas práticas de atenção e gestão. 

 

 

QUESTÃO 28  

 

O Programa de Saúde da Família - PSF - foi concebido pelo Ministério da Saúde com o propósito de superação do 

modelo assistencial vigente na época. Podemos afirmar que, para que isso ocorra na prática, é necessário, EX-

CETO: 

 

(A) Possibilitar a universalização do acesso, da escuta qualificada do usuário e do compromisso com a resolução 

de seu problema de saúde, entendidos como acolhimento. 

(B) Reconhecer o trabalho em saúde como um trabalho vivo em ato, motivo pelo qual o gestor deve se respon-

sabilizar apenas pelas questões estruturais da produção dos serviços. 

(C) Reconhecer os micro espaços de trabalho e poder como ponto de partida de inauguração de novas práticas. 

(D) Reconhecer os serviços de saúde como espaço público e como tal ser presidido por valores humanitários de 

reconhecimento de direitos de cidadania. 

 

 

QUESTÃO 29  

 

Segundo a Lei Orgânica 8.080/90, capítulo I – Dos objetivos e atribuições, é objetivo do Sistema Único de Saúde: 

 

(A) A centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 

(B) A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

(C) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

(D) A regionalização e hierarquização da rede de serviços da saúde. 
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QUESTÃO 30  

 

A vacina combinada de vírus vivos atenuados contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR - Tríplice viral) apresenta-

se sob a forma liofilizada, em frasco-ampola com uma ou múltiplas doses. (BRASIL. Ministério da Saúde. FUNA-

SA. Manual de normas de vacinação. Brasília. MS, 2001).  

Sobre essa vacina é, CORRETO afirmar que 

 

(A) está contraindicada durante a gravidez. 

(B) está recomendada a partir dos 6 meses de idade. 

(C) estão indicadas múltiplas doses. 

(D) sua via de administração é IM. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Caderno 27 

 

QUESTÃO 31  

 
Analise as afirmativas sobre o Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC): 

 

I. Tem por objetivo coletar dados sobre os nascimentos informados em todo o território nacional. 

II. Fornece dados sobre natalidade para todas as instâncias do sistema de saúde. 

III. O gestor do sistema em nível nacional é o Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI), da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA). 

IV. Em 1999, passou a ser utilizado, em todo o território nacional, 

V. Serve como ferramenta para planejamento de ações de assistência ao pré-natal e à assistência ao parto. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II, III e IV, apenas. 

(B) I, II, III e V, apenas. 

(C) I, III e V, apenas. 

(D) I, II, III, IV e V. 

 

QUESTÃO 32  

 

Analise as afirmativas em relação à Declaração de Nascidos Vivos (DN): 

 

I. Em caso de parto domiciliar, o preenchimento deve ser feito pelo(a) responsável pelo parto. 

II. Em caso de parto hospitalar, o preenchimento deve ser feito exclusivamente pelo médico assistente. 

III. Deve ser preenchida em 3 vias, sendo: 01 via para a secretaria de saúde, 01 via para o cartório e 01 via 

para a unidade de saúde. 

IV. O registro civil somente poderá ser efetuado com a apresentação da DN. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) II e III, apenas 

(B) III e IV, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 33  

 

Em relação DN, são atribuições do município: 

 

I. Impressão dos formulários da DN com numeração sequencial, de acordo com controle da assessoria de 

epidemiologia do município.  

II. Distribuição de manuais e formulários da DN às unidades prestadoras de serviço de saúde no município. 

III. Recebimento de DN preenchida pelas unidades de saúde do município. 

IV. Revisão das DN no que refere a campos preenchidos incorreta ou incompletamente.  

V. Encaminhamento dos dados para o CENEPI. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) II, III, IV e V, apenas 
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QUESTÃO 34  

 

São sistemas de informações utilizados no planejamento de ações de saúde, EXCETO: 

 

(A) Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB). 

(B) Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). 

(C) Sistema de Informação de Óbito (SISOB). 

(D) Sistema de Informações Hospitalares (SIH). 

 

 

QUESTÃO 35  

 

O Sistema de Informação do Câncer da Mulher (SISCAM/SISCOLO) permite, EXCETO: 

 

(A) emissão de fatura para pagamento aos laboratórios credenciados. 

(B) emissão de laudo de exames citopatológicos e histopatológicos. 

(C) emissão de relatórios de produção laboratorial. 

(D) exportação da base de dados para o nível estadual e nacional. 

 

 

QUESTÃO 36  

 

Analise as assertivas em relação ao SUS: 

 

I. É financiado com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

II. É constituído pelo 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. 

III. É facultado à autoridade pública definir as instituições privadas que compõem o SUS, no âmbito de cada 

esfera de governo. 

IV. É composto pelas instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa 

e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados. 

 

São CORRETAS as assertivas: 

 

(A) I, II, III, IV  

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) I, II e IV, apenas. 

 

 

QUESTÃO 37  

 

A Auditoria no SUS exercerá sobre as ações e os serviços as seguintes atividades, EXCETO: 

 

(A) autorização de pagamento de faturas de serviços prestados pela rede credenciada. 

(B) avaliação da estrutura, dos processos aplicados e dos resultados alcançados, para aferir sua adequação aos 

critérios e parâmetros exigidos de eficiência, eficácia e efetividade.  

(C) avaliação da regularidade dos procedimentos praticados por pessoas naturais e jurídicas, mediante exame 

analítico e pericial.  

(D) controle da execução, para verificar a sua conformidade com os padrões estabelecidos ou detectar situações 

que exijam maior aprofundamento.  
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QUESTÃO 38  

 

São atividades gerais de auditoria no SUS: 

 

I. verificação dos controles e dos procedimentos na assistência médica.  

II. avaliação das condições físico-funcionais da prestação de serviços de saúde. 

III. fiscalização da assistência à saúde  

IV. fiscalização do controle contábil, financeiro e patrimonial na gestão do Sistema Único de Saúde.  

 

São CORRETAS as atividades: 

 

(A) I, II, III e IV.  

(B) I, II e III, apenas 

(C) I e III, apenas 

(D) II e IV, apenas 

 

 

 

 

QUESTÃO 39  

 

Para fundamentar a glosa em atendimento hospitalar, deverá ser providenciada cópia dos seguintes documentos: 

 

I. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

II. Planilha de distorções para justificativas e identificação dos responsáveis. 

III. Prontuário médico, que deve ser autenticado pelo diretor da unidade auditada. 

IV. Demonstrativo de Distorções Encontradas na AIH x Prontuários. 

 

São CORRETOS os documentos: 

 

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) I, III e IV, apenas. 

(C) I, II, III e IV.  

(D) II e IV, apenas 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40  

 

Para fundamentar a glosa em atendimento ambulatorial, deverão ser providenciados os seguintes documentos, 

EXCETO: 

 

(A) Tabela de Procedimentos do SIA/SUS vigente. 

(B) Relatório Demonstrativo de AIH pagas do mês de competência do processamento analisado. 

(C) Boletim e Relatório de Produção Ambulatorial (BPA/RPA). 

(D) Boletim Diário de Atendimento (BDA).   
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QUESTÃO 41  

 

Analise as seguintes afirmativas em relação ao fluxo de internação hospitalar no SUS: 

 

I. Nos procedimentos eletivos, o fluxo inicia-se com uma consulta em estabelecimento de saúde 

ambulatorial - integrante do Sistema Único de Saúde - onde o profissional assistente emite o laudo.  

II. Nos procedimentos de urgência, o fluxo inicia-se com o atendimento direto no estabelecimento para onde 

o usuário for levado, ou por um encaminhamento de outra unidade ou ainda pela Central de Regulação ou 

SAMU, onde houver. 

III. O Laudo deve ser preenchido pelo médico, odontólogo ou enfermeiro que solicitou a internação, em duas 

vias, sendo uma anexada ao prontuário do paciente e a outra arquivada pelo gestor. 

IV.  O preenchimento do Laudo deve ser feito pelo médico, odontólogo ou enfermeiro obstetriz que está 

assistindo ao paciente, nos casos eletivos, devendo a autorização ocorrer antes da internação. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) II e III, apenas. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 42  

 

Analise as afirmativas abaixo em relação à autorização de AIH: 

 

I. Na rede complementar do SUS, não é permitido que o médico que solicita a internação seja o autorizador 

da AIH dessa mesma internação.  

II. Na rede complementar do SUS, devem ser profissionais diferentes: o assistente e o autorizador da AIH. E 

o autorizador obrigatoriamente é um profissional do setor público cuja autoridade para autorizar é 

delegada pelo gestor local. 

III. Não há impedimento legal para que um médico autorizador atue na rede do SUS como médico assistente, 

desde que em estabelecimentos onde este médico não seja autorizador. 

IV. Na rede pública do SUS, é normal que o autorizador das AIH do hospital seja o diretor médico ou 

coordenador médico desse mesmo hospital. Esse coordenador pode também atuar como assistente nesse 

mesmo hospital público ou noutro, não havendo restrições. 

V. Todos os autorizadores designados pelo gestor devem ter vínculo público. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) I, II, III, IV e V. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) II, IV e V, apenas. 
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QUESTÃO 43  

 

A emissão de nova AIH para o mesmo paciente durante a internação é permitida: 

 

I. DE CIRURGIA PARA CIRURGIA: Quando uma nova cirurgia em ato anestésico diferente durante a 

mesma internação do mesmo paciente. Nesse caso, está incluída também a reoperação. 

II. DE CLÍNICA MÉDICA PARA OBSTETRÍCIA: Nos casos em que realizar parto e/ou intervenção cirúrgica 

obstétrica em paciente que havia sido internada por outro motivo não relacionado à obstetrícia no 

momento da internação.  

III. DE OBSTETRÍCIA PARA CIRURGIA E VICE-VERSA: No caso de uma internação, originalmente para 

procedimento obstétrico e que precisa de intervenção cirúrgica fora da obstetrícia ou quando o ato for 

realizado em ato anestésico diferente. Por exemplo, realização de parto normal (prematuro ou não) e no 

mesmo dia precisa realizar uma curetagem por retenção de restos de parto. 

IV. DE CIRURGIA PARA CLÍNICA MÉDICA: Se esgotado o tempo de permanência para o procedimento, o 

paciente apresentar quadro clínico que exija continuar internado por motivo não consequente ao ato 

cirúrgico.  

 

São CORRETAS as situações: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) II, III e IV, apenas. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 44  

 

São critérios a serem observados na mudança de procedimento, em vigência de internação hospitalar: 

 

I. DE CLINICA MÉDICA PARA CLINICA MÉDICA: Paciente internado para realização de um determinado 

procedimento, no decorrer da internação desenvolve um quadro compatível com outro procedimento, 

sendo este último de valor maior. Pode ser solicitada mudança de procedimento para o procedimento de 

maior valor. 

II. DE CLINICA MÉDICA PARA CIRURGIA: Paciente internado com quadro de clínico e durante a internação 

evolui para quadro cirúrgico vinculado à internação clínica (dor abdominal evoluindo para apendicectomia). 

Nesse caso, deve ser solicitada não só a mudança de procedimento, como também a especialidade do 

leito de clínico para cirúrgico. 

III. DE CIRURGIA PARA CLÍNICA MÉDICA: internada para submeter-se a procedimento cirúrgico eletivo, 

porém, antes da cirurgia, a paciente apresenta intercorrência clínica que deve ser tratada/controlada em 

ambiente hospitalar. Devido ao quadro clínico da paciente, não é possível realizar a cirurgia. Nesse caso, 

deve ser solicitada mudança de procedimento para clínica médica. 

IV. DE CIRURGIA PARA CIRURGIA: No caso de realização de uma segunda cirurgia durante o período de 

internação, deve-se abrir uma nova AIH. Não cabe mudança de procedimento na mesma AIH neste caso. 

O motivo de permanência será por reoperação. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 45  

 

São critérios para pagamento de diária de acompanhante, no SUS: 

 

I. Para alguns procedimentos, não está prevista a presença de acompanhantes. É o caso de: Cuidados 

Prolongados, Psiquiatria, Diagnóstico e/ou Primeiro Atendimento e UTI. 

II. A cada paciente será permitido apenas um acompanhante. 

III. É permitida a presença de acompanhante somente para os menores de 18 anos, conforme define o 

Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA. 

IV. O gestor do hospital deve criar mecanismos de controle de acompanhantes, para evitar cobrar diárias no 

sistema de acompanhantes que, na verdade, não existiram. O autorizador não deve discutir a liberação ou 

não do acompanhante, mas se ele realmente existiu. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

 

 

 

QUESTÃO 46  

 

Em relação às diárias de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) O laudo de solicitação de internação em UTI deve estar arquivado juntamente com a respectiva AIH no 

prontuário do paciente 

(B) No valor das Diárias de UTI, está incluída a utilização de toda a aparelhagem própria para terapia intensiva, 

equipes técnicas e monitorização do paciente nas 24 horas, sendo facultado ao prestador a cobrança na AIH 

pelos equipamentos porventura locados de terceiros.  

(C) Existem procedimentos em que as diárias de UTI já estão incluídas no valor do procedimento. Esses 

procedimentos são: Epilepsia, Transplante de Fígado, Coração, Pulmão, Medula Óssea, Pâncreas e Rim, 

Psiquiatria, Psiquiatria Hospital-Dia, Pacientes sob Cuidados Prolongados, Tratamento Ortodôntico em 

Lesões Labiopalatais, Implante Osteointegrado Extra Oral. 

(D) Caso o paciente clínico seja transferido para UTI, os dias de internação nos quais o paciente permaneceu na 

UTI não são computados para solicitação de permanência a maior definida para o procedimento principal. 

 

 

 

QUESTÃO 47  

 

Em relação às autorizações de procedimentos de Diálise Peritoneal e Hemodiálise, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) O registro de Hemodiálise e Diálise Peritoneal é permitido em casos de Insuficiência Renal Aguda, em 

pacientes internados. 

(B) É permitido o registro de uma sessão/dia de Hemodiálise ou Diálise Peritoneal durante os dias de internação 

do paciente, uma vez que esse procedimento admite liberação de crítica de quantidade e verifica se a 

quantidade de dias de internamento é compatível com a quantidade de sessões de hemodiálise. 

(C) É permitido o registro de sessões de Diálise Peritoneal ou Hemodiálise por AIH na quantidade necessária 

para o quadro do paciente, respeitado o limite de 30 sessões. 

(D) A realização do procedimento dialítico em Unidade de Terapia Intensiva só pode ocorrer quando a situação 

clínica do paciente exigir sua permanência nessa Unidade. 
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QUESTÃO 48  

 

Em relação à Permanência a Maior nas internações pelo SUS, analise as afirmativas: 

 

I. A Permanência a maior é a designação do sistema para os casos em que o paciente necessite 

permanecer internado, após o período definido para a média de permanência do procedimento principal 

que determinou a internação. 

II. O registro de permanência a maior é feito quando o período de internação ultrapassa o dobro dos dias 

previstos na Média de Permanência, considerando o que está definido para o procedimento principal 

informado na AIH. 

III. A Permanência a Maior é um atributo do procedimento gerador da internação hospitalar. Quando não for 

previsto esse atributo para um determinado procedimento, será efetuada a glosa. 

IV. Nos casos de Cirurgia Múltipla, Politraumatizado, Tratamento da AIDS, Procedimentos Sequenciais de 

Coluna em Ortopedia e/ou Neurocirurgia e Cirurgia Plástica Corretiva pós-Gastroplastia, para fins de 

cálculo de permanência deve-se utilizar como parâmetro a média de permanência do procedimento de 

maior número de dias. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 49  

 

Analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Os exames de radiologia simples fazem parte do componente SH - Serviços Hospitalares - do 

procedimento. Eles devem ser registrados na AIH, podendo influenciar na reavaliação de valores da 

Tabela do SUS. 

II. Os exames de patologia clínica são procedimentos que são realizados de rotina em pacientes sob o 

regime de internação. Esses exames são procedimentos que fazem parte da fração Serviços Hospitalares 

do SIH, mas necessitam de registro na tela Procedimentos Realizados. Eles servirão de informação e para 

estudos posteriores sobre custo hospitalar e de procedimentos. 

III. As órteses, próteses e materiais especiais/OPM têm que, obrigatoriamente, possuir registro na ANVISA, 

publicado em Diário Oficial da União. A aquisição de órteses, próteses e materiais especiais são de inteira 

responsabilidade dos hospitais. 

IV. Os exames de anatomia patológica são registrados na tela Procedimentos Realizados. Quando o exame 

for realizado por terceiros, deve ser informado o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) 

do executante. E, no caso do serviço ser do próprio hospital, colocar o CNES do hospital para permitir 

apurar valores de forma correta. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 50  

 

Em relação ao prontuário médico-hospitalar, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A equipe de auditoria terá livre acesso para analise de seu conteúdo e conclusões finais, registrando no 

prontuário as observações corretivas de seu conteúdo. 

(B) Deverá ser anexada ao prontuário a comprovação do resultado dos exames complementares realizados. 

(C) Os profissionais estão sujeitos ao segredo profissional, em obediência aos respectivos códigos de ética. 

(D) Os prontuários deverão conter a prescrição e a evolução diária, assinadas e com identificação do profissional 

responsável. 
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CONCURSO PÚBLICO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 
 

EDITAL 03/2012 
 
 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO 
 
 

 
 

01   11   21   31   41  

02   12   22   32   42  

03   13   23   33   43  

04   14   24   34   44  

05   15   25   35   45  

06   16   26   36   46  

07   17   27   37   47  

08   18   28   38   48  

09   19   29   39   49  

10   20   30   40   50  
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