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Caderno
de Prova

dezembro

8

8 de dezembro
das 15:10 às 18:10 h
3 h de duração*
30 questões

2S03 Fonoaudiólogo
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

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

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

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

5 questões

(10 questões)
3. Analise as frases abaixo:
1. Os EUA se          a negociar com
Cuba.
2. 2/3 dos candidatos não          responder às perguntas.
3.          algumas horas que estou
te esperando.

1. Analise o texto abaixo:
Multas na Paulista começam em 15 dias
A CE (Companhia de Engenharia de Tráfego) deve
começar a multar os motoristas que desrespeitarem
a nova velocidade máxima permitida na Avenida
Paulista em no máximo 15 dias. Ontem, a prefeitura
alterou o limite de 60 km/h para 50 km/h na via. De
acordo com o diretor de planejamento da companhia,
Tadeu Leite, a ideia é readequar o viário e evitar mais
acidentes. Os últimos dados disponibilizados pela CET
mostram que em 2012 aconteceram 106 acidentes na
Avenida Paulista, sendo 32 atropelamentos. Três pessoas morreram e 122 ficaram feridas.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

recusa / souberam / Faz
recusa / souberam / Fazem
recusam / souberam / faz
recusam / soube / Fazem
recusam / soube / Faz

Folha de São Paul0, 29 de outubro de 2013, Cotidiano

De acordo com as informações do texto acima, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A CET não contabilizou os dados de acidentes
na Avenida Paulista em 2012.
b. ( ) 125 foi o número total de acidentes na
Avenida Paulista em 2012.
c. ( ) A CET já começou a cobrar o novo limite de
velocidade e a multar os motoristas.
d. ( ) O limite de velocidade na Avenida Paulista
será aumentado.
e. ( X ) O limite de velocidade na Avenida Paulista foi
reduzido em virtude dos acidentes.

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

geleia, fiéis, voo, heróis, pera
geleia, fiéis, vôo, heróis, pera
geléia, fieis, voo, herois, pêra
geléia, fiéis, vôo, herois, pêra
geleia, fiéis, voo, heróis, pêra
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4. Analise as frases abaixo:
1. Cuidado, o perigo de desabamento é
         !
2. Meu cunhado sempre foi um      
pagador.
3. Qual o            desta sala?
4. O novo cargo de Luís tem muitos
           .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

iminente / mal / comprimento / privilégios
iminente / mau / comprimento / privilégios
eminente / mal / comprimento / previlégios
eminente / mau / cumprimento / privilégios
eminente / mal / cumprimento / previlégios

Prefeitura Municipal de Tijucas

5. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de
crase está corretamente empregado.

8. Estamos assistindo, nos Estados Unidos da América,
um extraordinário crescimento da extração de Xisto.

a.
b.
c.
d.

Seu Simão saiu de casa à cavalo.
Hélio ficou cara à cara com o bandido.
Um pouco de leitura não faz mal à ninguém.
Rosinha permaneceu indiferente àquele
barulho.
e. ( ) Colocar seu dinheiro à favor do seu futuro é
imprescindível.

Assinale a alternativa que indica a razão do crescimento desta produção.

Temas Atuais

d.

( )
( )
( )
(X)

5 questões

a. (
b.
c.

e.
6. O Egito está presente, nos últimos meses, com
grande frequência, nos noticiários internacionais.
Assinale a alternativa que indica a razão deste fato.
a. ( ) A tentativa de volta ao poder do presidente
Hosni Mubarak.
b. ( X ) Os protestos dos partidários do presidente
deposto Mohamed Mussi, exigindo a sua
recondução ao cargo.
c. ( ) Os protestos dos partidários do presidente
deposto Mohamed Mussi, exigindo a eleição
de Hosni Mubarak.
d. ( ) A guerra civil que já matou mais de 15 mil
egípcios e provocou a fuga de milhares de
pessoas para os países vizinhos.
e. ( ) Os protestos dos inimigos do presidente
deposto Mohamed Mussi, exigindo a sua
deposição do cargo que exerce desde novembro de 2012.

7. As grandes manifestações ocorridas no Brasil
tinham, entre os seus gritos de guerra, a melhoria dos
transportes públicos, o combate à corrupção e a derrubada da PEC 37 que, se aprovada, limitaria os poderes de investigação:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

da Polícia Federal.
do Poder Judiciário.
do Ministério Público.
das Assembleias Legislativas.
do Supremo Tribunal Federal.

) A possibilidade de fabricação de combustível
nuclear com esta rocha.
( ) O emprego maciço deste material rochoso na
construção civil.
( ) As inúmeras aplicações do material na indústria farmacêutica.
( X ) A possibilidade de extrair do Xisto importantes quantidades de gás e petróleo.
( ) A transformação do Xisto em Etanol, diminuindo em curto prazo a poluição nas grandes cidades.

9. Equipamento móvel que além de poder efetuar
ligações telefônicas é capaz de executar inúmeros programas, possibilitando aos seus usuários, sem o auxílio
de qualquer outro equipamento, escutar músicas,
tocar vídeos, transmitir e receber mensagens de texto.
Assinale a alternativa que indica esse equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

VCR
Decoder
Smart TV
Fac símile
Smartphone

10. Comparando-se o volume de gelo na Região
Ártica de 1979 e o de 2013, constata-se uma grande
redução da cobertura de gelo daquela região.
A causa deste fenômeno é, segundo alguns autores:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

O aquecimento global.
O resfriamento da atmosfera.
O aumento da camada de ozônio na atmosfera.
A redução da população na Região Ártica.
A diminuição das emissões de gases que causam o efeito estufa.
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Conhecimentos de Saúde Pública
11. A Constituição Federal de 1988, na Seção II, ao
abordar a Saúde, no seu artigo 196, estabelece:
a. ( ) As Diretrizes do sistema de saúde.
b. ( ) As fontes de financiamento do sistema.
c. ( X ) Que a saúde é direito de todos e dever do
Estado.
d. ( ) A participação da iniciativa privada na assistência à saúde.
e. ( ) Que a regulamentação, a fiscalização, e o controle devem ser feitos diretamente ou através
de terceiros.

12. Na Constituição Federal de 1988, as Diretrizes que
organizam o Sistema Único de Saúde são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Igualdade e equidade.
Financiamento e gestão social
Hierarquização e regionalização
Regionalização, referência e contrarreferência
Descentralização, atendimento integral e
participação da comunidade.

(20 questões)

14. A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula,
em todo o território nacional, as ações e os serviços de
saúde.
Para fins dessa lei, um conjunto de atividades que se
destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação
da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Vigilância sanitária.
Saúde do trabalhador.
Vigilância epidemiológica.
Programa de Saúde da Família.
Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

15. As ações e os serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos princípios do SUS.
Desses princípios, a Universalidade:

13. A Lei no 8142, de 28 de dezembro de 1990, instituiu
um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
Esse órgão é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Conselho de Saúde.
Conferência Nacional de Saúde.
Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
Fundo Nacional de Saúde.
Plano de saúde.
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a. ( ) Normatiza a participação da comunidade.
b. ( X ) Garante o acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
c. ( ) É um conjunto articulado e contínuo das ações
e serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema.
d. ( ) Tem como orientação uma direção única em
cada esfera de governo com ênfase dos serviços para os municípios e regionalização e
hierarquização da rede de serviços de saúde.
e. ( ) Prevê a utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, a alocação
de recursos e a orientação programática.
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16. A reordenação do modelo de atenção à saúde, que
redefine os papéis de cada esfera de governo e, em
especial, no tocante à direção única com os instrumentos gerenciais para que Municípios e estados superem o
papel exclusivo de prestadores de serviços e assumam
seus respectivos papéis de gestores do SUS é descrito:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

no Decreto no 99.438/90 .
na Constituição Federal de 1988.
nas Leis Orgânicas da Saúde no 8 8.142/90.
nas Leis Orgânicas da Saúde no 8.080/90.
na Norma Operacional Básica (NOB 96).

17. Historicamente quem tinha direito à saúde no
Brasil eram apenas os trabalhadores segurados do
INPS e depois do INAMPS. A partir da implementação
do SUS, a saúde é um direito de cidadania de todas as
pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito. Neste
sentido, o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo,
raça, renda, ocupação ou outras características sociais
ou pessoais.
Esse princípio doutrinário caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Equidade.
Igualdade.
Integralidade.
Universalização.
Regionalização.

18. A diminuição das desigualdades, ou seja, apesar
de todos terem direito aos serviços, as pessoas não
são iguais e, por isso, têm necessidades diferentes.
Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais
onde a carência é maior, com uma rede de serviços
que deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida.
As características descritas são típicas da:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Equidade.
Igualdade.
Integralidade.
Regionalização.
Universalização.

19. O princípio doutrinário do SUS que garante a participação da comunidade nas decisões relacionadas
ao cuidado e planejamento da saúde e sua participação nos conselhos comunitários de saúde é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Integralidade
Integralidade
Controle social
Regionalização
Hierarquização

20. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS), existente desde o início dos anos 90, foi
efetivamente instituído e regulamentado em 1997,
quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recursos no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Assim, o desenvolvimento das principais ações deste
programa se dá por meio dos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Enfermeiros.
Assistentes Sociais.
Técnicos de enfermagem.
Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Médicos generalistas ou de Saúde da Família.

21. Das atividades realizadas pelo Agente
Comunitário de Saúde, o registro da localização de
residências das áreas de risco para a comunidade,
assim como dos pontos de referência no dia a dia da
comunidade, com o objetivo de facilitar o planejamento e o desenvolvimento do trabalho do agente
caracteriza:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

O mapeamento.
A territorialização.
As ações coletivas.
As ações intersetoriais.
A identificação de micro áreas de risco.
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22. Quando é identificada pelo Agente Comunitário
de Saúde uma área ou região que apresenta algum
tipo de perigo para a saúde das pessoas que moram
ali (como inexistência ou precariedade do sistema de
tratamento de esgoto sanitário, de abastecimento de
água), ela é caracterizada como:

26. A Equipe de Saúde da Família é uma unidade
pública de saúde destinada a realizar atenção contínua nas especialidades básicas, com uma equipe multiprofissional habilitada para desenvolver as atividades
de promoção, proteção e recuperação, características
do nível primário de atenção.

a.
b.
c.
d.
e.

Nessa estratégia, a Adscrição da Clientela corresponde
à(ao):

( )
( )
( )
(X)
( )

Região rural.
Área endêmica.
Área epidêmica
Microárea de risco.
Região de notificação compulsória.

23. Não compõe os grupos prioritários do trabalho
do Agente Comunitário de Saúde:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Pré-natal.
O Resguardo.
O Recém-nascido.
Planejamento Familiar.
Tuberculose e Hanseníase.

24. A coordenação dos serviços de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, segundo a Lei no 8.080 de
19 de setembro de 1990, é de competência da(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Programa de Saúde da Família.
Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
Direção nacional do Sistema Único de Saúde.
Direção estadual do Sistema Único de Saúde
Direção municipal do Sistema Único de Saúde.

25. Conforme o Programa de Saúde da Família, a
equipe formada por um médico generalista ou de
saúde da família, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde
compõe:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Uma Unidade Local de Saúde.
Uma Unidade de Pronto Atendimento.
Uma Equipe Estendida de Saúde da Família.
Uma Equipe Básica de Saúde da Família.
Uma Equipe de Agentes Comunitários de Saúde.
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a. ( ) Levantamento demográfico da população.
b. ( X ) Definição de um território de abrangência,
que significa a área sob sua responsabilidade.
c. ( ) Definição de áreas de risco onde existam agravos à saúde ou condições precárias de saneamento ou risco de moradias.
d. ( ) Identificação de populações de risco como
idosos vivendo sozinhos ou gestantes.
e. ( ) Identificação de pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas.

27. Na Equipe da Saúde da Família, o profissional
escolhido dentro da própria comunidade para atuar
junto à população, que deverá atender entre 400 e
750 pessoas, dependendo das necessidades locais, e
desenvolver atividades de prevenção de doenças e
promoção da saúde por meio de ações educativas
individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, é o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Enfermeiro.
Assistente Social.
Técnico de enfermagem.
Agente Comunitário de Saúde (ACS).
Médico generalista ou de Saúde da Família.

28. Uma área geográfica de atuação de uma Equipe
de Saúde da Família apresenta uma população com
características epidemiológicas e sociais próprias e
diferentes demandas às suas necessidades de saúde.
Esta área geográfica corresponde à(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Território.
Área de risco.
Zona rural ou urbana.
Comunidade.
Bairro.
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29. São características do controle social no SUS:
a. ( ) Gerir recursos do Fundo Nacional de Saúde
para os fundos municipais de saúde.
b. ( ) Participar de Comissões Intergestoras
Tripartite e Bipartite.
c. ( ) Planejar e financiar as ações básicas de saúde
do sistema.
d. ( ) Fiscalizar o sistema de compra de serviços
privados e de convênios na falta do serviço
público
e. ( X ) Ter caráter deliberativo, paritário e caráter
orgânico-institucional dos sistemas municipais de saúde.

30. Na definição de paciente cirúrgico passível de
vigilância epidemiológica de rotina, é considerado
como uma cirurgia tipo realizada em pacientes internados em serviços de saúde:
a. ( ) Paciente submetido a um procedimento cirúrgico em hospital-dia ou com permanência
no serviço de saúde inferior a 24 horas que
consista em, pelo menos, uma incisão e uma
sutura.
b. ( ) Pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de pequeno porte como , debridamento
cirúrgico, drenagem e biópsias que não envolvam vísceras ou cavidades.
c. ( X ) Paciente submetido a um procedimento dentro do centro cirúrgico, que consista em pelo
menos uma incisão e uma sutura, em regime
de internação superior a 24 horas.
d. ( ) Paciente submetido a um procedimento
terapêutico realizado por acesso percutâneo,
via endovascular, com inserção de prótese,
exceto stents.
e. ( ) Paciente submetido a um procedimento terapêutico, por via endoscópica, com manipulação de cavidade ou víscera através da mucosa.
Estão incluídas aqui cirurgias transgástricas e
transvaginais (NOTES), cirurgias urológicas e
cirurgias transnasais.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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