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Código 006
CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)
Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 03.
Texto 1
Dor nas costas é 5ª maior causa de afastamento do trabalho, mostra estudo
No ano de 2017, foram 12.073 casos de dorsalgia, como são conhecidas as dores nas costas 6,13% de um total de 196.754 afastamentos
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As dores nas costas são a quinta maior causa de afastamento no trabalho por mais de 15 dias
no país, atrás apenas de casos de fraturas.
Em 2017, foram 12.073 casos de dorsalgia, como são conhecidas as dores nas costas – 6,13%
de um total de 196.754 afastamentos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho.
Os casos de afastamento por dorsalgia só ficaram atrás das fraturas de punho e mão (22.668
ocorrências), de pernas, incluindo tornozelo (16.911), de pé (12.873) e de antebraço (12.327).
Em sete Estados, porém, a dorsalgia é a primeira causa de afastamento, incluindo lesões por
acidentes de trabalho – Acre, Alagoas, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí e Rondônia.
É considerada dorsalgia qualquer tipo de dor nas costas. A mais comum é a lombar, segundo o
auditor-fiscal do Trabalho Jeferson Seidler. “O problema geralmente tem origem muscular ou
nos ligamentos, mas as hérnias de disco intervertebral também têm impacto importante”,
afirmou.
O auditor afirma que as atividades que envolvem movimentação manual de cargas estão entre
as que mais oferecem risco. Em seguida, aparecem as funções em que o trabalhador
permanece por longos períodos na mesma posição.
Entre as ocupações que geram mais afastamentos por dores nas costas, entre aquelas com
mais de 50 mil vínculos empregatícios, estão as de entrega de correspondências, transporte
rodoviário de longas distâncias, fabricação de automóveis, frigoríficos, comércio atacadista de
bebidas, coletas de resíduos, construção civil e atividades de atendimento hospitalar.
“A área hospitalar, por exemplo, sempre é citada em estudos sobre dorsalgias ocupacionais,
devido principalmente às movimentações de pacientes acamados”, disse Jeferson Seidler.
Para diminuir os riscos de trabalhadores com dores nas costas, o ambiente de trabalho deve
ser organizado de maneira a oferecer as melhores condições possíveis, levando em conta itens
como as normas de produção, ritmo de trabalho, tempo em que o funcionário permanece
naquele espaço e conteúdo das tarefas.
Os parâmetros para um ambiente de trabalho considerado saudável constam na Norma
Regulamentadora 17, sobre a ergonomia.
De acordo com o documento, a organização do local deve permitir “a adaptação das condições
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente”.
Entre as medidas adicionais e complementares para reduzir os riscos de dorsalgia estão fazer
pausas para descanso e exercícios de alongamento e aquecimento ou ginástica laboral.
Especialmente as ocupações que exigem esforço físico ou longos períodos em uma mesma
posição, os alongamentos devem ser realizados antes e depois do trabalho.

Disponível em:<https://exame.abril.com.br/carreira/dor-nas-costas-e-5a-maior-causa-de-afastamento-do-trabalho-mostraestudo/>. Acesso em: 04 jan. 2019. Adaptado.

Questão 01 (peso 3)
A partir da leitura do texto 1, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Para reduzir riscos, o ambiente de trabalho deve ser adaptado, seguir as normas
regulamentadoras, ser confortável e seguro.
( ) A dorsalgia é a quinta causa de afastamento no trabalho no Brasil e a primeira em sete estados,
localizados nas Regiões Norte e Nordeste do país.
( ) As funções que mais oferecem risco, em ordem de ocorrência, são as que o trabalhador
permanece na mesma posição e as que exigem manipular cargas.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F V
B) V V F
C) V F F
D) F V V
E) F V F
Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 02 (peso 1)
Conforme o texto 1, as ocupações em que se verificam mais dorsalgias ocupacionais são:
A)
B)
C)
D)
E)

pedreiros e jornalistas.
motoristas e professores.
coleta de resíduos e secretárias.
balconistas e atendimento em depósitos de bebidas.
entrega de correspondências e atendimento hospitalar.

Analise o trecho a seguir para responder à questão 03.
Em seguida, aparecem as funções em que o trabalhador permanece por longos períodos na mesma
posição. (linhas 13-14)
Questão 03 (peso 2)
A alternativa que contém o item coesivo que substitui o destacado no trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

que
em cujo
em quais
naquelas
nas quais

Questão 04 (peso 2)
De acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, a alternativa que apresenta a regra de colocação
pronominal plenamente atendida é
A)
B)
C)
D)
E)

Faria sempre que quisesse-lhe.
Lhe dê o aparelho à sua direita.
Quando lhe deram essa notícia?
Acordou e se surpreendeu com o resultado.
Me empresta a caneta para redigir o relatório, por favor.

Questão 05 (peso 1)
Conforme as regras do Novo Acordo Ortográfico, a alternativa que contém todas as palavras grafadas
corretamente é
A) alcalóide; geléia; esfôrço
B) platéia; período; currículo
C) físico; saudável; paranóico
D) Piauí; rúbrica; característico
E) ínterim; parâmetro; rosáceo
Questão 06 (peso 2)
A alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal é
A)
B)
C)
D)
E)

É uma hora da tarde agora.
Indicamos uma laranja e meio pela manhã.
Enquanto houverem pacientes, trabalharemos.
Vende-se medicamentos na farmácia do outro lado da rua.
A partir de dez horas, esperamos vocês presente no consultório.

Leia os trechos I, II e III para responder à questão 07.
I. As senhoras devem ser atendidas assim que preparamos os consultórios.
II. Os pacientes estarão bem, exceto se não seguirem as indicações médicas.
III. Ainda que não mantenha a orientação nutricional, continue utilizando os medicamentos.
Questão 07 (peso 2)
A alternativa que contém as relações semânticas estabelecidas pelos termos em destaque na
sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

tempo; condição; proporção
tempo; condição; concessão
proporção; concessão; condição
proporção; condição; concessão
concessão; condição; contradição

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Leia a charge a seguir para responder à questão 08.

Disponível em: <dukechargista.com.br>. Acesso em: 04 jan. 2019.

Questão 08 (peso 3)
Sobre a charge, é correto afirmar que
A) há uma crítica entre os discursos político e religioso, a partir do mundo do trabalho e das diferenças
sociais.
B) a conversa entre os personagens indica que a desigualdade está presente em todas as instâncias
e está mantida no céu.
C) aponta uma ironia, visto que não há diferença nem privilégios nem nas relações de trabalho nem
nas religiosas.
D) enquanto um dos personagens defende que há desigualdade, o outro acredita na igualdade, ainda
que considere a garantia de alguns privilégios.
E) os personagens apontam uma crítica de que pessoas com atuação profissional diferente têm
privilégios na vida, mas não garantidos no espaço evidenciado.
Questão 09 (peso 3)
Leia os trechos I, II, III e IV apresentados a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Qualquer situação de saúde e doença que nos torne vulnerável diante da vida se configura
como um momento de crise existencial.
Muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos para o futuro deixa de ser e dá lugar a
tudo que permeia a nova condição existencial.
Mesmo quando o quadro parece ser somente de natureza orgânica, tudo que acontece impacta
nosso ser integralmente trazendo consequências emocionais, sociais, espirituais e econômicas
em maior ou menor grau.
É como se a nossa relação entre passado, presente e futuro se modificasse a partir do início
de um sintoma, do resultado de um exame, de um acidente ou outro acontecimento que nos
torna física e/ou mentalmente vulneráveis.

Disponível em: <https://www.abrale.org.br/atendimento-humanizado-a-saude>. Acesso em: 04 jan. 2018.

A alternativa que apresenta a sequência em que os períodos devem ser organizados para que seja
redigido um texto coeso e coerente é
A)
B)
C)
D)
E)

I; IV; II; III
II; IV; III; I
III; II; I; IV
III; IV; I; II
IV; II; I; III

Questão 10 (peso 1)
Assinale a alternativa em que a pontuação está correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Precisando de auxílio, não hesite em chamar.
Precisando de auxílio não, hesite em chamar.
Precisando de auxílio, não hesite, em chamar.
Precisando de auxílio, não hesite em, chamar.
Precisando, de auxílio, não hesite em chamar.

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)
Questão 11 (Peso 1)
O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma série de atribuições definidas pela Constituição Federal
de 1988 e suas alterações posteriores. Tais competências dizem respeito, sobretudo, às
responsabilidades e ao escopo de ações que devem ser realizadas em seu âmbito (BRASIL, 1988).
Sobre as competências do SUS definidas pela Constituição Federal, é correto afirmar que
A) a formulação da política e a execução das ações de saneamento básico estão fora do escopo de
ações inerentes ao SUS.
B) embora não execute ações de saúde do trabalhador, competem ao SUS as ações de vigilância
sanitária e epidemiológica.
C) a fiscalização e inspeção de alimentos, bebidas e águas para o consumo humano não fazem parte
das competências do SUS.
D) cabe ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte e utilização de
substâncias e produtos radioativos.
E) as ações relacionadas à proteção do meio ambiente são inerentes ao SUS, desde que sejam
fiscalizadas por órgão competente para este fim.
Questão 12 (Peso 2)
A Constituição Federal (CF) de 1988 e suas alterações posteriores enaltece a saúde como um direito
social, sendo, portanto, comum a todos os cidadãos brasileiros. Tal direito deve ser garantido pelo
Estado através de políticas sociais e econômicas (BRASIL, 1988).
Em relação ao tema da saúde no contexto da CF de 1988, analise as assertivas e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( )
( )
( )
( )

A CF não garante a participação da comunidade no âmbito do Sistema de Saúde, enquanto
uma diretriz a ser observada.
As ações e serviços públicos de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada,
constituindo um sistema único.
O atendimento à população deve ser integral, priorizando os serviços assistenciais, em
detrimento das ações preventivas.
De acordo com a CF, é proibido destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFFV
FVFV
FFVV
FVVF

Questão 13 (Peso 1)
A Política Nacional de Humanização do SUS (PNH) se estrutura a partir de princípios, métodos,
diretrizes e dispositivos. Estes últimos se traduzem na “atualização das diretrizes de uma política em
arranjos de processos de trabalho”. Sendo assim, os dispositivos da PNH buscam trazer para a prática
dos serviços, os próprios princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), ao tempo em que promovem
mudanças nos modelos de atenção e gestão (BRASIL, 2012).
A alternativa que contém dispositivos contidos na PNH é
A)
B)
C)
D)
E)

Contrato de Gestão / Acolhimento.
Cogestão / Projeto Terapêutico Singular.
Grupo de Trabalho de Humanização / Colegiado Gestor.
Projeto de Saúde Coletiva / Defesa dos Direitos do Usuário.
Acolhimento com Classificação de Riscos / Clínica Ampliada.

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 14 (Peso 2)
A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compõe o que chamamos de “Lei Orgânica da
Saúde”, sendo um marco na concretização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Tal legislação
traz, em seu conteúdo, dentre outros aspectos, as condições para a organização e o funcionamento
dos serviços de saúde (BRASIL, 1990).
Em relação aos aspectos da organização e do funcionamento do SUS, analise as assertivas e
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) A direção do SUS é única, sendo exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão
equivalente no âmbito municipal.
( ) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS devem ser organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
( ) No nível estadual, o SUS pode organizar-se em distritos de forma a integrar e articular
recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
( ) As chamadas Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite funcionam como foros de
negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F V F
B) V F F V
C) V V F F
D) F V F V
E) F F V V
Questão 15 (Peso 1)
A gestão dos recursos financeiros se constitui em um dos aspectos mais relevantes ao tratarmos da
operacionalização de ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e,
consequentemente, permite ao Estado garantir à população o direito à saúde tal como preconizado por
lei (BRASIL, 1990).
Sobre os aspectos relacionados ao financiamento do SUS, é correto afirmar que
A) contribuições, doações e donativos não devem ser considerados como fontes de recursos
financeiros para ações e serviços do SUS.
B) o uso de recursos do Sistema Financeiro de Habitação para custear ações de saneamento
executadas supletivamente pelo SUS é proibido.
C) os recursos que financiam as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS são provenientes,
exclusivamente, do orçamento da seguridade social.
D) os recursos financeiros do SUS devem ser movimentados sob fiscalização dos respectivos
Conselhos de Saúde em cada esfera de sua atuação.
E) as receitas geradas no âmbito do SUS são creditadas diretamente em contas especiais geridas pelo
Ministério da Saúde na esfera de poder onde foram arrecadadas.
Questão 16 (Peso 3)
A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos temas
contemplados pela Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Tal participação deve ser
garantida, sobretudo, por meio da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde, que se constituem
nas chamadas “instâncias colegiadas”, em cada esfera de governo (BRASIL, 1990).
Em relação à Conferência de Saúde e ao Conselho de Saúde, analise as assertivas e identifique com
V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) O Conselho de Saúde tem caráter deliberativo e, portanto, assume o papel do Poder
Legislativo na esfera de governo correspondente.
( ) Quanto à sua composição, a representação dos usuários nas Conferências de Saúde deve
ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
( ) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e suas decisões precisam ser homologadas
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
( ) A Conferência de Saúde deve reunir-se a cada dois anos para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde no seu nível correspondente.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F V F
B) V V F F
C) F V F V
D) F V V F
E) F F V V
Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 17 (Peso 1)
O Conselho de Saúde é uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde (SUS), que integra a
estrutura organizacional tanto do Ministério da Saúde, quanto da Secretaria de Saúde dos Estados e
dos Municípios. A organização dos Conselhos de Saúde é definida pela Resolução nº 453, de 10 de
maio de 2012, do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012).
Sobre os aspectos organizacionais do Conselho de Saúde, é correto afirmar que
A) as funções como membro do Conselho de Saúde não são remuneradas considerando-se o seu
exercício de relevância pública.
B) o número de conselheiros que compõe o Conselho de Saúde em cada esfera de governo deve ser
definido pelo Ministério da Saúde.
C) na composição do Conselho de Saúde, 50% do total de membros devem pertencer a entidades
representativas dos trabalhadores da área de saúde.
D) para garantir os direitos dos usuários, a participação dos membros do Ministério Público, como
conselheiros, deve ser estimulada nos Conselhos de Saúde.
E) a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais no Conselho de Saúde tem como critério
de inclusão a vinculação destes a, no mínimo, um partido político.
Questão 18 (Peso 3)
A Humanização deve ser compreendida, antes de tudo, como a “valorização dos diferentes sujeitos
envolvidos no processo de produção de saúde”. Dessa forma, a Política Nacional de Humanização
(PNH), lançada em 2003 pelo Ministério da Saúde, traz, em seu conteúdo, princípios norteadores que
devem permear todas as ações realizadas no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,
2010).
Em relação aos princípios da PNH, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F
as falsas.
( ) A PNH traz como princípios o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos
e dos coletivos no processo de produção de saúde.
( ) A “indissociabilidade entre atenção e gestão” propõe que clínica e política sejam inseparáveis,
bem como a produção de saúde e a produção de sujeitos.
( ) A “transversalidade” proposta pela PNH sugere a necessidade de uma redução no grau de
comunicação intra e intergrupos, considerando os saberes específicos de cada sujeito.
( ) Ao ratificar a autonomia dos sujeitos no processo de produção de saúde, a PNH gera uma
menor efetividade quanto às mudanças esperadas na atenção e na gestão do cuidado.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V V F F
B) V F F V
C) V F V F
D) F F V V
E) F V V F
Questão 19 (Peso 3)
A contratação de consórcios públicos na área da saúde é realizada para a concretização de objetivos
de interesse comum e deve obedecer a um conjunto de normas gerais a serem observadas tanto pela
União, quanto pelos Estados e Municípios envolvidos no processo (BRASIL, 2005).
Em relação à contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique
com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Para cumprir com seus objetivos, o consórcio público pode ser contratado sem licitação pela
administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados.
( ) A participação da União em consórcios públicos está condicionada à participação de todos os
Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.
( ) Os consórcios públicos na área de saúde possuem legislação própria e, dessa forma, não
precisam obedecer aos princípios e diretrizes que regulam o Sistema Único de Saúde.
( ) É proibido ao consórcio público receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou
econômicas de outras entidades e órgãos do governo que não participem do consórcio.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F F V
B) V F V F
C) V V F F
D) F V F V
E) F F V V
Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 20 (Peso 3)
O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, enquanto estratégia para a chamada articulação
interfederativa, é um dos objetos contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de
2011. A referida legislação trouxe importantes normativas no contexto do Sistema Único de Saúde
(SUS) ao regulamentar a Lei Federal nº 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde (LOS)
(BRASIL, 2011).
Em relação ao Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, analise as assertivas e identifique
com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )
( )
( )
( )

A finalidade do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é garantir a descentralização
da assistência aos usuários, enquanto princípio do SUS.
O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é resultado da desarticulação dos planos
de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde.
O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde propõe a organização e a integração das
ações e dos serviços de saúde em uma determinada Região de Saúde.
O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde define as responsabilidades individuais e
solidárias dos entes federativos com relação às ações e aos serviços na Região de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

FVVF
FFVV
FVFV
VFVF
VVFF

Questão 21 (Peso 1)
As ações e serviços executados pelos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
podem ter a participação complementar do setor privado e devem ser organizados em uma rede
regionalizada e hierarquizada. O acesso universal, igualitário e ordenado a tais ações e serviços de
saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede, de acordo com a complexidade
do serviço (BRASIL, 2011).
Os serviços de atenção _________________________ são considerados Portas de Entrada nas Redes de
Atenção à Saúde.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

hospitalar e de atenção psicossocial
de emergência e de atenção hospitalar
primária à saúde e de atenção de urgência
psicossocial e os ambulatórios especializados
primária à saúde e os ambulatórios especializados

Questão 22 (Peso 2)
O consórcio público é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, para
estabelecer relações de cooperação federativa, sobretudo quando há objetivos de interesse em
comum. Esta proposta de associação pública pode incluir a participação da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal e define uma série de instrumentos e procedimentos a fim de viabilizar
a sua operacionalização (BRASIL, 2007).
Em relação aos aspectos operacionais do consórcio público, é correto afirmar que
A) ao ato de saída de um ente da Federação do consórcio público, por ato formal de sua vontade, dáse o nome de “reserva”.
B) a aprovação do protocolo de intenções ou do ato de retirada do consórcio público ocorre por meio
do “contrato de rateio” através do ente da Federação.
C) a “regulação” se refere ao contrato através do qual os entes consorciados comprometem-se a
fornecer os recursos financeiros para o consórcio público.
D) o “termo de parceria” inclui as atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou
avaliação no sentido de garantir a utilização do serviço público.
E) o “protocolo de intenções” se constitui em um contrato preliminar que, ratificado pelos entes da
Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público.

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 23 (Peso 3)
Os Sistemas Nacionais de Informação em Saúde são essenciais para qualificar a gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e, dessa forma, a própria oferta de cuidado à população. Através destes
sistemas, as informações coletadas são armazenadas, tratadas e disseminadas e podem ser utilizadas
por gestores na alocação de recursos, por acadêmicos e pela sociedade em geral (BRASIL, 2018).
Em relação aos Sistemas Nacionais de Informação em Saúde, analise as assertivas e identifique com
V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) O Sistema de Informações Hospitalares do SUS é incapaz de avaliar as condições sanitárias,
partindo das taxas de óbito e de infecção hospitalar informadas no sistema.
( ) O Sistema de Informação de Atenção Básica não produz indicadores capazes de cobrir todo
o ciclo de organização das ações de saúde pela fragilidade das informações obtidas.
( ) O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS é capaz de gerar informações gerenciais
tanto para as Secretarias Estaduais quanto para as Secretariais Municipais de Saúde.
( ) O Sistema de Centrais de Regulação permite o controle e a regulação dos recursos
hospitalares e ambulatoriais especializados, seja no nível Municipal, seja Estadual ou
Regional.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V V F V
B) V F V F
C) F V F V
D) F F V V
E) F F V F
Questão 24 (Peso 2)
O controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é garantido por lei e encontra nos
Conselhos de Saúde uma de suas importantes instâncias. Para que a participação da comunidade seja
efetiva, o conselho de saúde deve ter de atender a um conjunto de prerrogativas, dentre elas, observar
as recomendações quanto à sua estrutura e funcionamento (BRASIL, 2013).
Em relação à estrutura e funcionamento de um conselho de saúde, é correto afirmar que
A) o plenário do Conselho de Saúde se reúne a cada dois meses e deve funcionar de acordo com o
regimento interno.
B) a mesa diretora conduz a reunião do plenário e deve ser composta por Conselheiros Titulares,
eleitos pela Secretaria Executiva.
C) na estrutura de um Conselho de Saúde, o plenário é subordinado à Secretaria Executiva, à qual
fornece suporte técnico-administrativo.
D) todo Conselho de Saúde deve possuir um plenário, pois é nele que os conselheiros se encontram
para deliberarem sobre os temas em pauta.
E) os chamados grupos de trabalho e as comissões são estruturas permanentes de um Conselho de
Saúde por auxiliarem as funções do plenário.
Questão 25 (Peso 2)
Na operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), os entes federados possuem desde
competências e atribuições comuns até aquelas que devem ser executadas especificamente por um
determinado nível de governo, garantindo que o SUS cumpra seus objetivos de forma adequada por
meio de suas ações e serviços junto à população (BRASIL, 1990).
Em relação às competências e às atribuições dos entes federados no âmbito do SUS, analise as
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) A organização e a coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição comum a todos
os entes federados.
( ) Cabe à direção estadual do SUS promover a descentralização para os Municípios dos serviços
e das ações de saúde.
( ) A coordenação e a execução de ações e serviços de vigilância epidemiológica são atribuições
próprias da direção nacional do SUS.
( ) A definição e a coordenação dos sistemas de redes integradas de assistência de alta
complexidade são atribuições dos municípios.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F V F
B) V V F F
C) V F F V
D) F V F V
E) F V V F
Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40)
Questão 26 (Peso 1)
A Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, aprovou o Código de Ética Médica.
Considerando os princípios fundamentais do exercício da medicina, analise as opções a seguir e
identifique com V as verdadeiros e com F as falsas.
( ) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade
política ou religiosa.
( ) O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela eliminação e
pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais.
( ) O médico se responsabilizará, em caráter presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de
relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVF
VFV
VFF
FVV
FVF

Questão 27 (Peso 1)
Sobre a publicidade médica, de acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931, de
17 de setembro de 2009), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) É vedado ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de
massa.
( ) É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu número de
inscrição no Conselho Regional de Medicina.
( ) É vedado ao médico divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo
valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVF
VFV
VFF
FVV
FVF

Questão 28 (Peso 2)
Considerando o valor e as limitações dos princípios físicos e das equações aplicados à quantificação
de lesões obstrutivas regurgitantes, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F
as falsas.
( ) É possível avaliar o fluxo pulmonar sabendo o ritmo de fluxo na aorta e a área transversal da aorta
e da artéria pulmonar.
( ) Para cálculo da estenose aórtica, a equação de continuidade não sofre influência de uma
insuficiência aórtica leve.
( ) Na estenose aórtica com baixo fluxo paradoxal, pode ser usado o cálculo da impedância válvula
arterial para análise da patologia.
( ) O método da área da superfície de isovelocidade proximal tem estreita relação com o grau de
insuficiência mitral quando há múltiplos jatos regurgitantes.
( ) Uma vantagem do método da área da superfície de isovelocidade proximal é pressupor que a área
de convergência do fluxo regurgitante é hemisférica perfeita, garantindo maior acurácia para o
cálculo do volume regurgitante.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVVFF
VVFVF
VFFFV
FFVVV
FVVFF

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Observe as figuras 1, 2 e 3 para responder à questão 29.
Figura 1

Figura 2

Disponível em:
<https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3816159_jcu-21103-g011&req=4>. Acesso em: 25 maio 2018.

Disponível em:
<http://www.cardiologyres.org/index.php/Cardi
ologyres/article/view/399/437>. Acesso em: 25
maio 2018

Figura 3

Disponível em: <https://doi.org/10.1161/JAHA.117.006990>. Acesso em: 25 maio 2018.

Questão 29 (Peso 3)
Sobre os diagnósticos das massas em evidência nas figuras 1, 2 e 3, respectivamente, é correto afirmar
que provavelmente são:
A)
B)
C)
D)
E)

Endocardite, Lipoma e Trombo.
Endocardite, Trombo e Angiossarcoma.
Excrescências de Lambl, Endocardite e Trombo.
Excrescências de Lambl, Mixoma atrial e Trombo.
Excrescências de Lambl, Fibroelastoma e Trombo.

Questão 30 (Peso 2)
De acordo com as últimas Diretrizes sobre a quantificação de câmaras cardíacas da Sociedade
Americana (2015), e considerando o paciente do sexo masculino, a alternativa que melhor relaciona a
medida citada a sua categoria de dilatação é
A)
B)
C)
D)
E)

Átrio esquerdo = 44 ml/m2
dilatação grave.
Diâmetro diastólico = 61 mm
dilatação moderada.
Volume sistólico indexado = 70 ml/m2
valor normal.
Volume diastólico do ventrículo esquerdo = 130 ml
valor normal.
Volume diastólico do ventrículo esquerdo = 160 ml
dilatação grave.

Questão 31 (Peso 2)
Considerando a via de saída de ventrículo esquerdo (VSVE) e válvula aórtica (VA), na análise
ecocardiográfica da prótese aórtica, a alternativa que melhor associa o parâmetro de gravidade a sua
graduação correspondente é
A)
B)
C)
D)
E)

Fração regurgitante = 60%
insuficiência moderada.
Tempo de aceleração menor que 100ms indica estenose.
Relação VTI VSVE/ VTI VA < 0,25
estenose importante.
Fluxo retrogrado em porção inicial de aorta torácica descendente
insuficiência leve.
Largura do jato na via de saída do ventrículo esquerdo = 20%
insuficiência moderada.

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 32 (Peso 1)
Em relação aos princípios físicos do ultrassom, geração de imagens em modelos uni e bidimensional,
transdutores e controles dos aparelhos de ecocardiografia, analise as assertivas e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

A resolução axial depende do comprimento de onda.
Em crianças pequenas ou recém-nascidas, deve-se usar frequências mais baixas.
Quanto maior a frequência do ultrassom, maior o comprimento de onda e menor a resolução.
Se a pulse repetition frequency (PRF) for aumentada, o novo pulso que emerge pode colidir com
os ecos voltando, tornando, assim, errática a interpretação dos resultados.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFFV
VFVF
FVVV
FVFV
FFVF

Questão 33 (Peso 1)
Observe os dados apresentados na tabela 1 referentes a um paciente hipertenso.
Tabela 1
Septo
Parede posterior
Diâmetro sistólico
Diâmetro diastólico

6 mm
4 mm
20 mm
40 mm

De acordo com os dados da tabela 1, a massa ventricular (Convenção de Penn), a espessura relativa
e a fração de encurtamento, respectivamente, são:
A)
B)
C)
D)
E)

51 / 0,20 / 20%
51 / 0,20 / 50%
51 / 0,30 / 50%
125 / 0,30 / 20%
125 / 0,40 / 50%

Questão 34 (Peso 2)
Sobre a análise da função do ventrículo direito e do fluxo em artéria pulmonar a partir do
ecocardiograma, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Um tempo de aceleração pulmonar de 80 ms sugere uma pressão média pulmonar normal.
( ) A pressão sistólica da artéria pulmonar pode ser obtida através da velocidade final de regurgitação
pulmonar.
( ) A incidência paraesternal eixo longo de via de entrada de ventrículo direito analisa bem a parede
inferior do ventrículo direito.
( ) De acordo com a equação de Bernoulle e acrescentando 10 mmHg na pressão de átrio direito,
uma velocidade de regurgitação tricúspide de 3 m/s sugere PSAP de 46 mmHg.
( ) A análise da insuficiência tricúspide pode ser feita pela incidência paraesternal eixo longo de via
de entrada de ventrículo direito e pelo eixo curto paraesternal na base do coração.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVVF
VVFFV
FVFVV
FFVFF
FFVVV

Questão 35 (Peso 1)
Paciente com sopro mitral diastólico e estalido de abertura. A partir da análise de fluxo diastólico mitral,
tem-se que o tempo de desaceleração é de 540 ms. A área valvar mitral, aproximadamente, é
A)
B)
C)
D)
E)

0,41 cm2
0,81 cm2
1,16 cm2
1,39 cm2
2,78 cm2
Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Analise a figura 4 para responder à questão 36.
Figura 4

Fonte: Consenso Sobre Ecocardiografia Transesofágica Perioperatória da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e do
Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Questão 36 (Peso 3)
Sobre o ecocardiograma transesofágico, considerando a figura 4, analise as assertivas e identifique
com V as verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

No corte bicaval, pode-se avaliar a porção superior do septo atrial.
Câncer esofagiano é uma contraindicação para realização do exame.
A incidência quatro câmaras é ideal para avaliar trombos em ápice de ventrículo esquerdo.
A incidência basal de eixo curto a, aproximadamente, 45 graus pode avaliar o apêndice atrial
esquerdo.
( ) O corte da figura 4 pode ser útil para investigação de trombos em portadores de cateteres de
hemodiálise.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVVF
VVFVV
VVVFF
FFVVV
FVFFV

Analise as figuras 5 e 6 de um paciente com dispneia aos esforços habituais para responder
à questão 37.
Figura 5
Figura 6

Disponível em: <http://www.echoclass101.com/?tag=lvotgradient>. Acesso em: 25 maio 2018.

Fonte: Arquivos Brasileiro de Cardiologia 2012; 99(1):665675

Questão 37 (Peso 3)
O provável diagnóstico e a fisiopatologia envolvida no estudo do Doppler evidenciado nas figuras 5 e 6
é
A) estenose aórtica valvar e a figura 5 representa pico tardio com tempo de aceleração diminuído.
B) estenose aórtica valvar e a figura 6 representa fluxo em via de saída com manobra de valsalva.
C) miocardiopatia hipertrófica e a figura 6 representa fluxo em via de saída com manobra de valsalva.
D) miocardiopatia hipertrófica e a figura 5 corresponde a um pico tardio com tempo de aceleração
diminuído.
E) estenose aórtica valvar e a figura 5 corresponde a um pico tardio com tempo de aceleração
prolongado.
Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 38 (Peso 3)
Mulher, 74 anos, diabética, hipertensa, obesa, vem com queixa de dispneia aos esforços habituais.
Nega tabagismo. Nega dor torácica. Realizou espirometria normal. Ao ecocardiograma, não
apresentava qualquer valvulopatia, e a função sistólica estava normal.
Considere VRT = velocidade de regurgitação tricúspide e VA = volume atrial.
A alternativa que melhor caracteriza a função diastólica dessa paciente é
A) E/e’= 12; e’ septal = 5 m/s; VRT = 2,5 m/s; VA= 30 ml/m2
B) E/e’= 11; e’ septal = 8 m/s; VRT = 2,0 m/s; VA= 28 ml/m2
C) E/e’= 15; e’ septal = 5 m/s; VRT = 3,2 m/s; VA= 37 ml/m2
D) E/e’= 10; e’ septal = 9 m/s; VRT = 3,0 m/s; VA= 20 ml/m2
E) E/e’= 13; e’ septal = 10 m/s; VRT = 1,2 m/s; VA= 40 ml/m2
Questão 39 (Peso 2)
Sobre o ecocardiograma transtorácico na avaliação de cardiopatias congênitas, analise as assertivas
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Comunicações interatriais não são diagnosticadas usando a incidência subcostal.
( ) Tempo de aceleração pulmonar menor que 100 ms indica pressão pulmonar normal.
( ) Em pacientes com comunicação interventricular e sem outros defeitos congênitos, o fluxo
pulmonar pode ser calculado tanto na artéria pulmonar quanto na valva mitral.
( ) Em pacientes com defeitos do septo AV, a distância do ápice do ventrículo esquerdo para a junção
septo aórtica é maior que a do ápice para a inserção da cúspide posterior da valva mitral na
incidência paraesternal longitudinal.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVV
VVFF
FVFF
FFVF
FFVV

Questão 40 (Peso 3)
Sobre o ecocardiograma sob estresse físico e farmacológico, analise as assertivas e identifique com V
as verdadeiras e com F as falsas.
( ) O índice de performance miocárdica (índice de Tei) não é influenciado pela frequência cardíaca.
( ) Um segmento acinético que, após uso de Dobutamina, passa a ter contração é isento de
viabilidade.
( ) A onda S’ < 10 cm/s pode sugerir disfunção sistólica do ventrículo direito em infartos de parede
inferior de ventrículo esquerdo.
( ) E/e’> 14; e’ lateral = 8; átrio esquerdo de 40 ml/m2 podem, quando associados, indicar presença
de doença coronariana assintomática e elevação das pressões de átrio esquerdo.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFFV
FVFV
FVVF
FFVV

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.
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