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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?
Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio!
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.
Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.
Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!
(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação
mais próxima com aquilo que o título expressa é:
A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos.”
B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:
1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros
anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não
precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em
negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)
falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para
evitar ambigüidade.
3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas
ocorrências, é pronome relativo.
4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem
nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 4, apenas.
C) 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...
...
“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes,
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.
Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos
tempos?
Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado )

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:
A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra
“tempos”.
B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.” e “... seria mais simples ...” as duas ocorrências
do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios
podem modificar tanto verbos como adjetivos.
C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita
culta do português.
D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:
1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”.
2- O emprego de cada em lugar da palavra sublinhada em: “...todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”,
mas exigiria ajustes de concordância na oração.
3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada
como causa.
O correto está em:
A) 1, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO
Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma
doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:
1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as
idéias de necessidade e perseverança.
2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém
com a principal do período um nexo de circunstância causal.
3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma
observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia nãoterminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” ,
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por Sugere-se.
5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de
pertencerem a classes gramaticais diferentes.
O correto está em:
A) 1, 2, 3, 4 e 5.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 3, 4 e 5, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
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06. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do
SUS.
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da
saúde.
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável
legal pela criança ou adolescente.
07. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de
regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto
afirmar:
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da
população.
2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
Apenas está correto o que se afirma em:
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 2, 3 e 4.
D) 1, 3 e 4.
08. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é
assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, é correto afirmar:
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às
necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável.
D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de:
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins
lucrativos.
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09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o
Servidor Público:
I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função
pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo
político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver
compatibilidade de horário dos exercícios.
IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) III, IV e V.
10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:
I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
V- dois cargos privativos de médico.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) II, IV e V.
C) I, II e III.
D) III, IV e V.
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11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e
hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
B) PCCU e glicemia.
C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
A) Sonda Nasogástrica.
B) Sonda vesical.
C) Máscara de nebulização.
D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos
profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do
comitê de ética e do paciente.
C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será
submetido.
D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência
profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de
tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT,
respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto
afirmar:
I-

É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou
após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência
clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se
infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72
(setenta e duas) horas após a admissão.
III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não
relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) I e III, somente.
D) II e III, somente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Numa versão simplificada, podemos dizer que um tomógrafo computadorizado consiste de um
Gantry de uma fonte de RX e de:
A) receptor de imagem.
B) detectores de radiação ionizante (rx).
C) intensificador de imagem.
D) receptor de eco.
17. Considerando-se a Tomografia Computadorizada, o “pitch” é definido como:
A) o tempo necessário para o tubo efetuar uma rotação de 180º.
B) o tempo necessário para o tubo efetuar uma rotação de 360º.
C) a relação entre a janela e o centro do aparelho.
D) a razão entre o movimento da mesa, durante uma rotação de 360º e a espessura de corte.
18. Qual a afirmativa correta em relação aos fótons de raios-X?
A) Quanto maior a quilovoltagem (kV) maior a energia do fóton de raios-X, porém, menor o seu
poder de penetração.
B) Aumentando-se a miliamperagem (mA) aumenta-se a quantidade de raios X produzida na
ampola.
C) Os fótons de raios X impressionam filmes fotográficos, ocasionam luminescência e, a exemplo
da luz, não se propagam no vácuo.
D) Os raios X são ondas mecânicas e, como tal, sofrem refração e atenuação de acordo com a
densidade da estrutura irradiada.
19. Em que idade gestacional é idealmente realizado o rastreamento para aneuploidias, através da
medida da translucência nucal?
A) Entre 9 e 10 semanas.
B) Entre 16 e 20 semanas.
C) Após 30 semanas.
D) Entre 10 e 14 semanas.
20. São objetivos da avaliação ultra-sonográfica do primeiro trimestre de gestação:
A) datar a gestação.
B) avaliar movimentos respiratórios fetais.
C) avaliar o grau de maturidade placentária.
D) avaliar o local de implantação placentária.
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21. Paciente do sexo feminino, 32 anos, com sangramento nas fezes. Tem antecedentes de dores
pélvicas recorrrentes de forte intensidade. Enema opaco demonstrou lesão de aspecto extrínseco na
parede anterior do reto. Das condições abaixo, qual a mais apropriada?
A) Abscesso tubo-ovariano.
B) Carcinoma epidermóide do colo uterino.
C) Endometriose.
D) Adenocarcinoma de ovário
22. Vértebra “em moldura de quadro” é característica de:
A) condrossarcoma
B) Paget
C) osteossarcoma
D) condromalácia
23. Os nódulos de Schmorl não são vistos em:
A) hiperparatireoidismo.
B) metástases.
C) doença de Scheuerman.
D) osteoporose.
24. A mais comum localização do Sarcoma Osteogênico é:
A) Fêmur superior.
B) Fêmur inferior.
C) Tíbia superior.
D) Tíbia inferior.
25. Quanto a Gota, é correto afirmar:
A) Caracteriza-se por deposição de pirofosfato de cálcio nas articulações.
B) Os espaços articulares são comprometidos precocemente.
C) São comuns lesões osteolíticas “em saca bocado” e tofos em partes moles.
D) Que há osteoporose peri-articular.
26. Um recém-nascido apresenta, ao exame físico, uma massa abdominal palpável no flanco direito e,
ao ultra-som, observam-se estruturas císticas de dimensões variadas e não comunicantes. O
diagnóstico mais provável é:
A) Rim Multicistico.
B) Neuroblastoma.
C) Hidronefrose congênita.
D) Rim Policístico.
27. A combinação de bradicardia sinusal proeminente e hipotensão:
A) deve ser controlada com adrenalina 1: 1000 IV.
B) deve ser tratada com aminofilina e corticóide.
C) caracteriza a reação vagal.
D) representa uma reação de broncoespasmo grave.
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28. Em pacientes com Mieloma Múltiplo, qual o achado relevante, quando segue-se insuficiência renal
aguda após a Urografia Excretora?
A) Lesões ósseas extensas.
B) Proteinúria de Bence Jones.
C) Amiloidose renal.
D) Infecção crônica do trato urinário.
29. A Síndrome de Hamman-Rich é também conhecida como:
A) Fibrose pulmonar intersticial difusa.
B) Linfoma de Waldek.
C) Síndrome de Wastermark.
D) Osteopoiquilose difusa.
30. Uma característica da pneumonia por Klebsiella é:
A) adenomegalia hilar associada.
B) envolver todo um lobo pulmonar e abaular a fissura adjacente.
C) derrame pleural à direita.
D) infiltrado intersticial difuso.
31. É considerado sinal direto de atelectasia pulmonar:
A) deslocamento hilar.
B) elevação do diafragma.
C) opacificação parenquimatosa.
D) deslocamento de fissuras.
32. São causas de atelectasia:
1- Tampão mucoso.
2- Corpo estranho.
3- Infarto do miocardio.
4- Edema pulmonar.
Estão corretos os itens:
A) 1 e 4, somente.
B) 2, 3 e 4, somente.
C) 1 e 2, somente.
D) 1, 2, 3 e 4.
33. Qual dos seguintes sinais radiológicos não tem sido descrito no hipotireoidismo congênito:
A) Ossos Wormianos.
B) Hipoplasia do corpo vertebral de L1.
C) Macroglossia.
D) Pseudoartrose congênita.
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34. Criança com 13 anos, sexo masculino, apresenta sintomas de obstrução nasal e epistaxis, realiza
estudo radiológico que mostra sinais de sinusopatia e evidencia massa no rinofaringe, com
pronunciado realce na tomografia computadorizada pós contraste e rica vascularização a partir da
carótida externa, na arteriografia digital. O diagnóstico mais provável é:
A) Higroma cístico.
B) Pólipo nasosinusal.
C) Rabdomiosarcoma.
D) Angiofibroma Juvenil.
35. Fendas simétricas no parênquima cerebral, ligando o sistema ventricular ao espaço sub-aracnoideo,
cujos bordos têm características de sinal ou densidade semelhante à da cortical, sugerem o
diagnóstico de:
A) Esquizencefalia.
B) Holoprosencefalia semilobar.
C) Holoprosencefalia alobar.
D) Heterotopia de substância cinzenta.
36. A síndrome de Dandy-Walker caracteriza-se, principalmente, por:
A) Hipoplasia do vermis cerebelar, dilatação cística do 4º ventrículo e elevação do tentório.
B) Hipoplasia dos hemisferior cerebelares associados a cistos aracnoideos.
C) Cisto aracnoideo entre o cerebelo e o lobo occipital e dilatação do 4º ventrículo.
D) Hipoplasia dos hemisférios cerebelares, dilatação do 4º ventrículo, tentório normo posicionado.
37. Constituem 90% das causas de pancreatites agudas:
A) Parotidite e hepatite B.
B) Alcoolismo e dislipidemias.
C) Litiase biliar e neoplasias pancreáticas.
D) Alcoolismo e litiase biliar.
38. Ruptura traumática do duodeno, perfuração do colon descendente, carbúnculo renal e enfisema
mediastinal têm em comum a possibilidade de causar:
A) Obstrução intestinal alta.
B) Pneumoperitônio.
C) Enfisema retro-peritoneal.
D) Sangramento retro-peritoneal.
39. No colesteatoma, qual a primeira estrutura anatômica geralmente a ser destruída?
A) Estribo.
B) Canais semi-circulares.
C) Janela oval.
D) Esporão da parede lateral do ático (Chaussé).
40. A laringocele é identificada, radiologicamente, por:
A) dilatação do ventrículo laríngeo (Morgani).
B) estreitamento da luz do laringe.
C) massa na base da língua.
D) calcificações na cartilagem aritenóide.
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