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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2021 

 
CARGO: S 

 
INSTRUÇÕES 

 
 

1- O Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões 
de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 30 
(trinta) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e 
uma Folha Intermediária de Respostas.  

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores.  

 

3- A prova objetiva terá duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluído, neste tempo, o 
preenchimento do Cartão de Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado.  

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.  
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.  
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.  
 

Blumenau, 13 de março de 2022.  
 

BOA PROVA Realização: 
 

Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

Questão 01
Sobre         o         verbo         "ser",         utilizado         no         texto,         analise:

I-O         verbo         ser         é         um         verbo         extremamente         irregular         que,         ao
ser         conjugado,         apresenta         alterações         tanto         no         seu         radical
como         nas         suas         terminações         (desinências).

II-O         verbo         ser         é         considerado         um         verbo         anômalo,         já         que
apresenta         radicais         primários         diferentes         na         sua
conjugação.

III-O         verbo         ser         pode         indicar         estado         permanente         e         é         um
dos         principais         verbos         de         ligação.

IV-O         verbo         ser         possui         conjugações         iguais         ao         verbo         ir         no
pretérito         perfeito         do         indicativo         (eu         fui),         no         pretérito
mais-que-perfeito         do         indicativo         (eu         fora),         no         pretérito
imperfeito         do         subjuntivo         (se         eu         fosse)         e         no         futuro         do
subjuntivo         (quando         eu         for).

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) II         e         IV,         apenas.

(B) I,         II,         III         e         IV.

(C) I,         III         e         IV,         apenas.

(D) I         e         III,         apenas.

(E) I,         II         e         III,         apenas.

Questão 02
Sobre         a         oração:         "O         projeto         da         igreja         foi         feito         por         Gottfried
Boehm.",         analise:

I-A         oração         está         na         voz         passiva,         usada         em         contextos
que         a         ação         praticada         ou         o         objeto         (sujeito         paciente)         são
mais         importantes         do         que         quem         a         praticou.

II-A         oração         está         na         voz         ativa,         pois         o         período         evidencia
que         o         sujeito         pratica         a         ação         (também         chamado         de         sujeito
agente).

III-Na         voz         ativa,         a         oração         ficaria:         O         projeto         da         igreja
tinha         sido         feito         por         Gottfried         Boehm.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         apenas.

(B) I         e         III,         apenas.

(C) I         e         II,         apenas.

(D) III,         apenas.

(E) II,         apenas.

Questão 03
O         vocábulo         "concluída"         está         corretamente         acentuado         por
pertencer         à         regra         especial         dos         hiatos.         Assinale         a
alternativa         cujas         palavras         deveriam         ser         todas         acentuadas
e         pela         mesma         regra         dos         hiatos         tônicos:

(A) egoismo         -         ciume         -         faisca         -         ruina

(B) juiz         -         raiz         -         juizes         -         raizes

(C) ruim         -         cafeina         -         ruido         -         saida

(D) poetico         -         boemio         -         bau         -         paraiso

(E) proibição         -         destruição         -         reunião         -         sanduiche

Questão 04
Propositadamente,         foi         retirado         o         acento         indicativo         de
crase         do         texto.         Assinale         o         trecho         em         que         deve         ser,         pois,
empregada         a         crase:

(A) ...foi         dada         por         concluída         a         construção         em         estilo
arquitetônico         moderno.

(B) ...durante         a         tradicional         festa         do         Espírito         Santo.

(C) ...sendo         iluminado         a         noite.

(D) O         lançamento         da         pedra         fundamental         para         a
construção         da         igreja...

(E) A         torre         com         45         metros         de         altura...

Questão 05
Analise         as         palavras         destacadas         nos         trechos         a         seguir         e
assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         correta         e
respectiva         classe         gramatical         dos         termos:

I....foi         dada         por         concluída         a         construção...

II....além         do         relógio         cujo         mostrador...

III....é         visto         de         quase         todos         os         pontos...

(A) verbo         -         pronome         possessivo         -         preposição

(B) preposição         -         conjunção         -         substantivo

(C) preposição         -         pronome         relativo         -         advérbio

(D) verbo         -         pronome         possessivo         -         adjetivo

(E) preposição         -         preposição         -         numeral

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 6 a 9.

Nas         primeiras         décadas         da         Colônia         Blumenau,         as
construções         tinham         características         comuns         as
encontradas         em         determinadas         regiões         da         atual
Alemanha.         A         tipologia         feita         com         estrutura         de         madeira
encaixada         com         fechamento         de         tijolos         aparentes         não
significa         que         não         existia         mais         capital         para         "rebocar"         a
edificação.         Os         tijolos         são         os         mesmos         usados         nas
construções         ou         arquitetura         Backstein         Expressionimus,
que,         traduzindo         do         alemão,         significa         "Arquitetura
Expressionista",         feita         com         tijolos,         ou         expressionismo         em
ladrilho         -         arquitetura         características         do         Norte         da
Alemanha,         de         onde         é         oriunda         essa         forma         de         construir.
Os         novos         ricos         da         região         do         Vale         do         Itajaí,         do         início         do
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século         XX,         e         que         já         adotavam         o         novo         estilo         internacional
Art         Deco         e         o         eclético,         rebocavam         suas         casas         urbanas
(em         enxaimel)         e         alguns         no         interior         da         colônia,         criando         a
falsa         afirmativa         de         que         essas         edificações         eram
tipicamente         rurais         e         não         urbanas.         A         Colônia         Blumenau
teve,         em         todo         o         seu         território,         a         presença         de         edificações
construídas         com         a         técnica         enxaimel         trazida         pelos
primeiros         imigrantes         no         final         do         século         XIX         e         início         do
século         XX.

(Fonte:         Secretaria         Municipal         de         Cultura         e         Relações         Institucionais         de         Blumenau         /         Arquivo

Histórico         José         Ferreira         da         Silva         /         Acervo         iconográfico         -         Fundo         Memória         da         Cidade         -

Blumenau         -         Arquitetura         -         cla:         5.7.49b         /         Wittmann,         Angelina,         Revista         História         Catarina,

p.22-4).          Disponível          em:          0

ttps://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/fundacao-cultural/fcblu/memaoria-digital-enxaimel10.

Acesso         em         06/dez/2021.[adaptado]

Questão 06
Sobre         o         trecho         "Nas         primeiras         décadas         da         Colônia
Blumenau,         as         construções         tinham         características
comuns         as         encontradas         em         determinadas         regiões         da
atual         Alemanha.",         analise:

I-A         vírgula         em         "Nas         primeiras         décadas         da         Colônia
Blumenau,"         está         marcando         a         antecipação         de         um         adjunto
adverbial         de         lugar         deslocado.

II-A         palavra         "décadas"         pode         ter         como         sinônimo
"decênios".

III-No         trecho         "...as         construções         tinham         características
comuns         às         encontradas         em         determinadas         regiões         da
atual         Alemanha.",         é         obrigatório         o         uso         do         sinal         indicativo
de         crase         no         segundo         'as'.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         III,         apenas.

(B) II         e         III,         apenas.

(C) III,         apenas.

(D) I,         apenas.

(E) I         e         II,         apenas.

Questão 07
No         texto,         foram         usados         "rebocar",         "traduzindo"         e         "feita".
Respectiva         e         corretamente,         são         as         formas         nominais:

(A) Indicativo         -         Subjuntivo         -         Imperativo.

(B) Infinitivo         pessoal         -         Gerundismo         -         Particípio         Passado
Irregular.

(C) Presente         -         Pretérito         -         Futuro.

(D) Infinitivo         -         Gerúndio         -         Particípio         Passado.

(E) Primeira         conjugação         -         Segunda         conjugação         -
Terceira         conjugação.

Questão 08
Analise         a         classe         gramatical         das         palavras         retiradas         do
texto:

I-suas         -         alguns         -         essas         -         onde

II-com         -         de         -         em         -         as

III-não         -         já         -         tipicamente         -         afirmativa

IV-e         -         que         -         ou         -         os

V-novo         -         comuns         -         atual         -         aparentes

Pertencem         à         mesma         classe         gramatical:

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

(B) III,         IV         e         V,         apenas.

(C) I,         II         e         V,         apenas.

(D) I         e         V,         apenas.

(E) II,         III         e         IV,         apenas.

Questão 09
Assinale         a         alternativa         que         contém         um         verbo         utilizado         no
texto         no         pretérito         perfeito         do         indicativo:

(A) Existia.

(B) Teve.

(C) Tinham.

(D) Adotavam.

(E) Eram.

Questão 10
Assim         como         "enxaimel",         utilizado         no         texto,         assinale         a
alternativa         em         que         todos         os         vocábulos         devem         ser
escritos         com         X:

(A) en___ergar         -         en___oval         -         en___ugar

(B) en___aqueca         -         en___urrada         -         preen___imento

(C) en___ada         -         en___ame         -         en___er

(D) en___ente         -         en___aguar         -         en___arcar

(E) en___ofre         -         en___uto         -         preen___er
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Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11
O         Ministério         do         Trabalho         e         Previdência         publicou         na
edição         do         Diário         Oficial         da         União         desta         sexta-feira
(19/11)         uma         portaria         que         define         as         regras         para         o
pagamento         de         um         auxílio         à         Pessoa         com         Deficiência.         O
benefício         foi         criado         neste         ano         e         começou         a         ser         pago         pelo
INSS         (Instituto         Nacional         do         Seguro         Social)         em         outubro.

Para         poder         receber         o         novo         auxílio,         o         trabalhador         deve
exercer,         na         data         de         entrada         do         pedido,         atividade
remunerada         que         o         enquadre         como         segurado         do         RGPS
(Regime         Geral         de         Previdência         Social)         ou         do         RGPS
(Regime         Próprio         de         Previdência         Social)         da         União,
estados         ou         municípios         e         que         tenha         remuneração         mensal
limitada         a         dois         salários         mínimos         (R$         2.200).

Também         é         necessário         que         o         requerente         esteja         inscrito
no         CadÚnico         (cadastro         único         do         governo         federal         para
programas         sociais),         esteja         com         CPF         regular         e         que
atenda         aos         critérios         de         manutenção         do         BPC         (Benefício
de         Prestação         Continuada),         incluídos         os         critérios         relativos
à         renda         familiar         mensal         por         pessoa         exigida         para         o
acesso         ao         benefício         -de         até         meio         salário         mínimo         (R$
550)         -.

Disponível         em:         https://bityli.com/D62QVh

O         novo         auxílio         à         Pessoa         com         Deficiência         é         chamado         de:

(A) Auxílio-Brasil.

(B) Auxílio         razão.

(C) Bolsa         família

(D) Bolsa         emergencial.

(E) Auxílio-inclusão.

Questão 12
Conforme         a         Estrutura         Administrativa         do         Município         -         LC
nº.         1.234/2019,         compete         ao         Gabinete         do         Prefeito,
estruturado         na         forma         do         Anexo         II         da         Lei,         sob         a
titularidade         da         Chefia         de         Gabinete:

(A) Tratar         da         elaboração         dos         instrumentos         de
planejamento         referidos         na         Constituição         Federal         e         da
fixação         das         diretrizes         dos         orçamentos         plurianual         e
anual         de         investimentos.

(B) Desenvolver         e         coordenar         os         serviços         de         imprensa,
relações         públicas         e         publicidade         das         atividades
governamentais.

(C) Promover         a         integração         dos         diversos         órgãos         e
entidades         do         Poder         Executivo.

(D) Executar         a         política         financeira         e         fiscal         do         Município.

(E) Padronizar,         adquirir,         guardar         e         distribuir         o         material         de
expediente.

Questão 13
Blumenau         foi         colonizada         em         1850         pelo         médico
farmacêutico         e         filósofo         alemão         Dr.         Hermann         Bruno         Otto
Blumenau,         que         no         dia         2         de         setembro         daquele         ano,
chegou         à         cidade         acompanhado         de         outros         17         colonos,
também         provenientes         da         Alemanha.         Mais         tarde,
chegaram         mais         imigrantes         vindos         da         Itália         e         Polônia.

Disponível         em:         http://www.turismoblumenau.com.br/blumenau/a-cidade

Blumenau         é         conhecida         pela         identidade         e         por         suas
origens:

(A) Suecas.

(B) Alemãs.

(C) Brasileiras.

(D) Europeias.

(E) Pomeranas.

Questão 14
Os         casarões         portugueses         do         Litoral,         a         arquitetura         em
estilo         enxaimel         no         Vale         do         Itajaí         e         no         Norte         do         Estado         e
as         tradições         italianas         ainda         fortes         no         Oeste         são
exemplos         concretos         da         diversidade         cultural         catarinense,
hoje         enriquecida         com         a         soma         de         novos         sotaques         e
costumes         daqueles         que         escolheram         Santa         Catarina         para
viver.         Para         proteger         essa         riqueza,         o         circuito         cultural
catarinense         é         composto         por         dezenas         de         conjuntos
arquitetônicos         tombados         pelo         Instituto         do         Patrimônio
Histórico         e         Artístico         Nacional         (Iphan)         ou         pelo         Estado         e
pelos         municípios.         Além         do         patrimônio         arquitetônico         e
artístico,         há         também         os         acervos         nos         museus.

Disponível         em:         https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura

Outra         frente         de         divulgação         da         cultura         catarinense         são
eventos         consagrados         no         Estado,         como         o         Circuito         das
Festas         de         Outubro,         liderado         pelo(a):

(A) Oktoberfest.

(B) Festa         nacional         do         marisco.

(C) Sommerfest.

(D) Schutzenfest.

(E) Festa         das         flores.

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - 1 4



Questão 15
Conforme         a         Lei         Orgânica         Municipal,         compete,
privativamente,         à         Câmara         Municipal,         entre         outras
atribuições:

(A) Exercer         com         auxílio         dos         Secretários         Municipais         a
direção         superior         da         Administração         Municipal.

(B) Sancionar,         promulgar         e         fazer         publicar         as         leis,         bem
como         expedir         decretos         e         regulamentos         para         a         sua
fiel         execução.

(C) Celebrar         convênios         com         entidades         públicas         ou
privadas         para         a         realização         de         objetivos         de         interesse
do         Município,         na         forma         da         lei.

(D) Decretar,         nos         termos         da         lei,         desapropriações         por
necessidade         ou         utilidade         pública         ou         por         interesse
social.

(E) Exercer,         com         auxílio         do         Tribunal         de         Contas,         a
fiscalização         financeira,         orçamentária,         operacional         e
patrimonial         do         Município.

Questão 16
A         economia         catarinense         é         bastante         diversificada         e         está
organizada         em         vários         polos         distribuídos         por         diferentes
regiões         do         Estado.         A         diversidade         de         climas,         paisagens         e
relevos         estimula         o         desenvolvimento         de         inúmeras
atividades,         da         agricultura         ao         turismo,         atraindo
investidores         de         segmentos         distintos         e         permitindo         que         a
riqueza         não         fique         concentrada         em         apenas         uma         área.

Disponível         em:         https://www.sc.gov.br/conhecasc/economia

No         Vale         do         Itajaí,         predomina:

(A) A         indústria         têxtil         e         do         vestuário,         naval         e         de
tecnologia.

(B) Tecnologia,         turismo,         serviços         e         construção         civil.

(C) Produção         alimentar         e         de         móveis.

(D) Segmentos         do         vestuário,         plásticos         descartáveis,
carbonífero         e         cerâmico.

(E) Polo         tecnológico,         moveleiro         e         metal-mecânico.

Questão 17
Conforme         o         Plano         de         Cargos         e         Carreiras         do         Poder
Executivo         Municipal         -         LC         nº.         661/2007,         associe         a
segunda         coluna         de         acordo         com         a         primeira,         que         relaciona
o         termo         com         seu         conceito.

Primeira         coluna:         termo

1-Classe         de         cargos

2-Grupo         ocupacional

3-Cargo         de         carreira

Segunda         coluna:         conceito

(__)O         conjunto         de         cargos         de         carreira         com         afinidades
entre         si         quanto         à         natureza         do         trabalho         ou         ao         grau         de
conhecimento         exigido         para         seu         desempenho.

(__)Aquele         que         se         escalona         em         padrões         de         vencimento
para         acesso         privativo         de         seus         titulares.

(__)O         agrupamento         de         cargos         da         mesma         natureza
funcional         e         grau         de         responsabilidade,         mesmo         padrão
inicial         de         vencimento,         mesma         denominação         e
substancialmente         idênticos         quanto         ao         grau         de         dificuldade
e         responsabilidade         para         o         seu         exercício.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         CORRETA
associação         entre         as         colunas:

(A) 3,         2,         1.

(B) 2,         1,         3.

(C) 3,         1,         2.

(D) 1,         2,         3.

(E) 2,         3,         1.
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Questão 18
Instalado         como         uma         versão         brasileira         do         touro         de         Wall
Street,         o         monumento         (...)         não         foi         bem         recebido         por         todos.
Em         protesto         contra         a         fome,         a         desigualdade         social         e         o
desemprego,         grupos         fizeram         atos         em         frente         à         estátua,
que         por         dois         dias         amanheceu         com         cartazes         colados.
Integrantes         da         ONG         SP         Invisível         ainda         organizaram         um
churrasco         para         pessoas         em         situação         de         rua         em         frente         ao
touro,         que         fica         no         centro         da         capital         paulista.

A         estátua         brasileira         tem         5,10         metros         de         comprimento         e
foi         construída         sobre         uma         estrutura         metálica         tubular         com
multicamadas         de         fibra         de         vidro         de         alta         densidade         e
pintura         anticorrosiva.         Gilson         Finkelsztain,         CEO         da         B3,         diz
que         o         monumento         "representa         a         força         e         a         resiliência         do
povo         brasileiro".

Explicando...         O         touro         é         considerado         símbolo         do         mercado
financeiro         por         representar         "o         otimismo         e         a         força         dos
investidores".         A         origem         dessa         metáfora         está         numa
expressão         usada         no         mercado         financeiro         para         se         referir
ao         movimento         de         alta         nos         papéis,         quando         os         preços
estão         subindo:         "bull         market"         (mercado         do         touro,         em
tradução         livre).

Disponível         em         https://g1.globo.com/

A         descrição         acima         refere-se         a(ao):

(A) Touro         dourado         colocado         em         frente         à         Bolsa         de
Valores         do         Rio         de         Janeiro.

(B) Touro         dourado         colocado         em         frente         à         Bolsa         de
Valores         de         São         Paulo.

(C) Estátua         da         'Menina         Destemida'.

(D) Cavalo         branco         na         praça         principal         da         capital         do         Brasil.

(E) Estátua         de         Van         der         Burse.

Questão 19
Considere         as         afirmativas         relacionadas         ao         Estatuto         dos
Servidores         Públicos         -         LC         nº.         660/2007.         Registre         V,         para
verdadeiras,         e         F,         para         falsas:

(__)Cargo         público         é         o         conjunto         de         atribuições,         deveres         e
responsabilidades         cometido         ao         servidor         público,         criado
por         lei,         com         denominação         própria,         número         certo         e
vencimento         pago         pelos         cofres         públicos.

(__)Às         pessoas         com         deficiência         é         assegurado         o         direito
de         se         inscreverem         em         concurso         público         para         provimento
de         cargo,         cujas         atribuições         sejam         compatíveis         com         as
suas         deficiências,         para         as         quais         serão         reservadas         até
vinte         por         cento         das         vagas         oferecidas         por         cargo         no
concurso,         ou         das         que         vierem         a         surgir         no         prazo         de         sua
validade.

(__)O         menor         de         18         (dezoito)         anos         não         poderá         participar
do         certame,         mesmo         que         implemente         o         requisito         idade         até
a         data         de         ingresso         no         cargo.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens,         de         cima         para         baixo:

(A) V,         F,         V.

(B) V,         V,         V.

(C) F,         V,         F.

(D) V,         V,         F.

(E) F,         F,         F.

Questão 20
Conforme         a         Lei         Orgânica         Municipal,         analise         as         assertivas
e         identifique         as         corretas.

O         Município         de         Blumenau         rege-se         pelos         princípios
fundamentais         da         Constituição         da         República         Federativa
do         Brasil         e         fundamenta         sua         existência,         entre         outros:

I-Na         autonomia.

II-Na         dignidade         do         homem.

III-Na         restrição         da         pessoa         humana.

IV-Na         obrigação         de         busca         ao         ambiente         ecologicamente
equilibrado.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) III         e         IV,         apenas.

(B) I,         II,         III         e         IV.

(C) I         e         II,         apenas.

(D) II,         apenas.

(E) I,         apenas.
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Conhecimento Específico

Questão 21

As         relações         humanas         no         trabalho         influenciam         o         resultado
final         do         serviço         de         toda         a         equipe.         Uma         equipe         alinhada         e
bem         relacionada         trará         um         ambiente         de         trabalho
agradável         e         mais         produtivo.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         CORRETA         em
relação         ao         bom         desenvolvimento         de         toda         a         equipe:

(A) A         equipe         deve         respeitar         as         divergências         e
diversidades.

(B) As         críticas         devem         ser         evitadas.

(C) As         opiniões         deverão         ser         ignoradas.

(D) As         responsabilidades         devem         ser         delegadas.

(E) O         líder         deve         ser         arbitrário         em         suas         decisões.

Questão 22
Considere         as         afirmativas         relacionadas         à         ética         profissional
e         no         serviço         público.         Registre         V,         para         verdadeiras,         e         F,
para         falsas:

(__)A         função         pública         deve         ser         tida         como         exercício
profissional         e,         portanto,         se         integra         na         vida         particular         de
cada         servidor         público.         Assim,         os         fatos         e         atos         verificados
na         conduta         do         dia         a         dia         em         sua         vida         privada         poderão
acrescer         ou         diminuir         o         seu         bom         conceito         na         vida
funcional.

(__)Toda         pessoa         tem         direito         à         verdade,         porém         o         servidor
pode         omiti-la         ou         falseá-la,         ainda         que         contrária         aos
interesses         da         própria         pessoa         interessada         ou         da
Administração         Pública.

(__)O         servidor         deve         prestar         toda         a         sua         atenção         às
ordens         legais         de         seus         superiores,         velando         atentamente
por         seu         cumprimento,         e,         assim,         evitando         a         conduta
negligente.         Os         repetidos         erros,         o         descaso         e         o         acúmulo
de         desvios         tornam-se,         às         vezes,         difíceis         de         corrigir         e
caracterizam         até         mesmo         imprudência         no         desempenho         da
função         pública.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) V,         F,         F.

(B) V,         V,         F.

(C) V,         V,         V.

(D) F,         F,         V.

(E) V,         F,         V.

Questão 23
Em         relação         à         Lei                  nº         8142/90,         julgue         as         alternativas
abaixo:

I-Os         usuários         não         devem         fazer         parte         da         composição         do
Conselho         de         Saúde.

II-Os         recursos         do         Fundo         Nacional         de         Saúde         (FNS)         nunca
devem         ser         alocados         como         investimentos         previstos         no
Plano         Quinquenal         do         Ministério         da         Saúde.

III-Para         receber         os         recursos         do         Fundo         Nacional         de
Saúde         (FNS),         os         Municípios,         os         Estados         e         o         Distrito
Federal         deverão         contar         com         o         Fundo         de         Saúde         e
Conselho         de         Saúde.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) II,         apenas.

(B) I,         II         e         III.

(C) I,         apenas.

(D) III,         apenas.

(E) II         e         III,         apenas.
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Questão 24
Sobre         os         objetivos         e         atribuições         do         Sistema         Único         de
Saúde         (SUS),         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Não         é         um         objetivo         do         SUS         a         identificação         e
divulgação         dos         fatores         condicionantes         e
determinantes         da         saúde.

(B) Ações         de         promoção         da         saúde         não         se         enquadram         nos
objetivos         do         SUS.

(C) A         execução         de         ações         de         assistência         terapêutica
integral         não         é         uma         atribuição         do         SUS.

(D) É         atribuição         do         SUS         a         assistência         ao         trabalhador
vítima         de         acidentes         de         trabalho         ou         portador         de
doença         profissional         e         do         trabalho.

(E) Não         compete         ao         SUS         a         formulação         e         execução         da
política         de         sangue         e         seus         derivados.

Questão 25
Sobre         a         organização,         direção         e         gestão         do         Sistema         Único
de         Saúde         (SUS),         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Os         municípios         não         podem         constituir         consórcios         para
desenvolver         em         conjunto         as         ações         e         os         serviços         de
saúde         que         lhes         correspondam.

(B) As         comissões         intersetoriais         têm         a         finalidade         de
articular         políticas         e         programas         de         interesse         para         a
saúde.

(C) A         direção         do         SUS         é         única,         sendo         exercida,
unicamente,         pelo         Ministério         da         Saúde.

(D) No         nível         municipal,         o         SUS         não         pode         organizar-se         em
distritos         para         que         os         recursos         não         sejam         articulados.

(E) As         comissões         intersetoriais,         de         âmbito         nacional,         não
são         subordinadas         ao         Conselho         Nacional         de         Saúde.

Questão 26
Todas         as         alternativas         estão         de         acordo         com         os         princípios
e         diretrizes         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         descritos
na         Lei         nº         8080/90,         EXCETO:

(A) Integração         em         nível         executivo         das         ações         de         saúde,
meio         ambiente         e         saneamento         básico.

(B) Universalidade         de         acesso         aos         serviços         de         saúde
somente         no         nível         primário         de         assistência.

(C) Direito         à         informação,         às         pessoas         assistidas,         sobre
sua         saúde.

(D) Capacidade         de         resolução         dos         serviços         em         todos         os
níveis         de         assistência.

(E) Organização         dos         serviços         públicos         de         modo         a         evitar
duplicidade         de         meios         para         fins         idênticos.

Questão 27
Sobre         as         competências         da         União,         dos         Estados,         do
Distrito         Federal         e         dos         Municípios,         em         relação         ao         Sistema
Único         de         Saúde         (SUS),         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Compete         à         direção         municipal         do         SUS         formular,
avaliar         e         apoiar         políticas         de         alimentação         e         nutrição.

(B) Compete         unicamente         à         direção         nacional         do         SUS
promover         a         descentralização         para         os         Municípios         dos
serviços         e         das         ações         de         saúde.

(C) Compete         exclusivamente         à         união         o
acompanhamento,         avaliação         e         divulgação         do         nível
de         saúde         da         população         e         das         condições         ambientais.

(D) Compete         à         direção         SUS         planejar,         organizar,         controlar
e         avaliar         as         ações         e         os         serviços         de         saúde         e         gerir         e
executar         os         serviços         públicos         de         saúde.

(E) Compete         à         direção         estadual         do         SUS         definir         e
coordenar         os         sistemas         de         vigilância         epidemiológica         e
vigilância         sanitária.

Questão 28
Sobre         a         técnica         preparo         de         pele         de         um         paciente         é
CORRETO         afirmar:

(A) Utilizar         solução         antisséptica         apropriada         no         preparo
da         pele         do         paciente         -         clorexidine         ou         PVPI         (IB,II).

(B) Há         antagonismo         entre         CHG         e         PVPI         por
incompatibilidade         química         e         ambos         os         compostos
não         mantêm         atividade         antisséptica         quando         aplicados
na         mesma         área.

(C) CHG         deve         ser         utilizado         para         mucosas         ocular         e
otológica.

(D) O         agente         antisséptico         deve         ser         aplicado         com
movimentos         concêntricos         da         periferia,         para         o         centro
englobando         toda         a         área         de         abordagem         amplamente.

(E) A         antissepsia         da         pele         deve         ser         realizada         com
solução         antisséptica         somente.
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Questão 29
São         características         de         uma         cirurgia         potencialmente
contaminada:

(A) Situações         controladas         e         sem         contaminação         não
usual,         cirurgia         geniturinária:         quando         não         há         cultura
de         urina         positiva,         cirurgia         biliar         quando         não         há
infecção         de         vias         biliares.

(B) Situações         controladas         e         sem         contaminação         não
usual,         contaminação         grosseira         durante         cirurgia         de
trato         digestivo,         manipulação         de         via         biliar         ou
geniturinária         na         presença         de         bile         ou         urina         infectadas,
cirurgia         biliar         quando         não         há         infecção         de         vias         biliares.

(C) Trauma         penetrante         há         mais         de         4         horas,         cirurgia
geniturinária:         quando         não         há         cultura         de         urina
positiva,         cirurgia         biliar         quando         não         há         infecção         de
vias         biliares.

(D) Feridas         traumáticas         recentes         (com         <4         horas),
abertas,         quebras         maiores         de         técnica,         cirurgia         biliar
quando         não         há         infecção         de         vias         biliares.

(E) Situações         controladas         e         sem         contaminação         não
usual,         cirurgia         geniturinária:         quando         não         há         cultura
de         urina         positiva,         sítios         cirúrgicos         onde         não         é
encontrada         inflamação.

Questão 30
É         um         sinal         útil         para         o         diagnóstico         de         apendicite         aguda,
segundo         o         Critério         de         Alvarado:

(A) Dor         migratória.

(B) Neutrofilia         (>75%).

(C) Defesa         em         fossa         ilíaca         direita.

(D) Náuseas/vômitos.

(E) Leucocitose         (>10.000).

Questão 31
Os         valores         de         Colesterol         Total,         e         de         cada         um         dos         seus
tipos,         que         os         especialistas         da         Sociedade         Europeia         de
Cardiologia         recomendam         são:

(A) Colesterol         LDL         >         150         mg/dL

(B) Colesterol         LDL         <         150         mg/dL

(C) Colesterol         HDL         ≥         20-25         mg/dL

(D) Colesterol         total         <         190         mg/dL

(E) Colesterol         HDL         <         20-25         mg/dL

Questão 32
O         exame         correto         da         cavidade         oral         deve         ser         feito         com         boa
fonte         de         luz,         abaixadores         de         língua         e         luvas,         com
inspeção         e         palpação.         Assinale         a         alternativa         que
apresenta         alterações         importantes         da         cavidade         oral         e
suas         respectivas         características:

(A) Manchas         de         Koothrappali:         raras,         são
patognomônicas         do         sarampo.         Lesões         avermelhadas
com         centro         branco         e         que         surgem         antes         mesmo         das
lesões         cutâneas.

(B) Estomatite         aftosa:         placas         brancas         que         se
desprendem         facilmente,         semelhante         a         leite         coalhado,
havendo         dor         e         sangramento         ao         toque.

(C) Hipopigmentação         perioral:         acompanha         a         síndrome
de         Peutz-Jeghers         (polipose         hamartomatosa         que
acomete         estômago,         intestino         delgado         e         cólon,
associada         a         neoplasias         não         necessariamente         do
aparelho         digestório).         A         pigmentação         da         síndrome
atravessa         a         borda         vermelha         do         lábio,         acometendo         as
partes         cutânea         e         mucosa.

(D) Estomatite         por         monilíase:         úlcera         oral         benigna         e
dolorosa,         frequente         em         crianças.

(E) Hiperpigmentação         perioral:         acompanha         a         síndrome
de         Peutz-Jeghers         (polipose         hamartomatosa         que
acomete         estômago,         intestino         delgado         e         cólon,
associada         a         neoplasias         não         necessariamente         do
aparelho         digestório).         A         pigmentação         da         síndrome
atravessa         a         borda         vermelha         do         lábio,         acometendo         as
partes         cutânea         e         mucosa.

Questão 33
Quais         dos         medicamentos         a         seguir         não         precisam         ser
suspensos         no         pré-operatório?

(A) Drogas         neuropsiquiátricas,         Anti-inflamatórios         não
hormonais,         Aspirina.

(B) Clonidina,         bloqueadores         de         canal         de         cálcio         e
antiarrítmicos,         Dabigatrana.

(C) Drogas         neuropsiquiátricas,         Anti-inflamatórios         não
hormonais,         Dabigatrana.

(D) Hormônio         tiroidiano,         Aspirina,         Fitoterápicos.

(E) Clonidina,         bloqueadores         de         canal         de         cálcio         e
antiarrítmicos,         Drogas         neuropsiquiátricas         e         Hormônio
tiroidiano.
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Questão 34
A         percussão         deve         ser         realizada         nos         quatro         quadrantes
abdominais         e         pode         auxiliar         em         casos         de         perfuração         e
obstrução,         quando         há         presença         de         timpanismo         e
macicez,         respectivamente.         Além         disso,         se         induzir         dor,
pode         indicar         irritação         peritoneal.         Alguns         sinais         clássicos
são         descritos         durante         a         percussão         e         podem         nortear         o
diagnóstico.         É         um         sinal         clássico         descrito         durante         a
percussão:

(A) Hipotimpanismo:         distensão         gasosa         do         estômago         ou
intestinos.

(B) Sinal         de         Jobert:         percussão         dolorosa         em         topografia
hepática,         característica         de         abscesso         hepático.

(C) Hipertimpanismo:         distensão         sólida         do         estômago         ou
intestinos.

(D) Sinal         de         Torres-Homem:         timpanismo         à         percussão         do
fígado,         com         desaparecimento         da         macicez,         por
perfuração         de         víscera         oca.

(E) Espaço         de         Traube         ocupado:         macicez         à         percussão         do
espaço         de         Traube,         indicando         presença         de
esplenomegalia         ou         tumoração.

Questão 35
Distensão         abdominal         é         um         sintoma         comum,         geralmente
relacionado         a         gases         e         intolerância         alimentar.         A         diarreia         é
um         sintoma         frequente         e         que         deve         ser         caracterizado.         É
uma         caracterização         correta         e         suas         respectivas
características:

(A) Secretora:         por         estímulo         à         secreção         de         água         e
eletrólitos         por         agente         agressor         (metformina,         toxinas,
teofilina).

(B) Exsudativa:         por         substâncias         não         absorvidas         que
ocasionam         a         passagem         de         água         para         a         luz         intestinal
(ex.:         intolerância         à         lactose).

(C) Motora         por         hipomotilidade:         hipertiroidismo         é         uma
causa         frequente.

(D) Motora         por         hipermotilidade:         estase         intestinal
provocando         desconjugação         de         sais         biliares.

(E) Osmótica:         aumento         da         permeabilidade         mucosa         por
neoplasia         ou         inflamação         (parasitoses,         linfoma,
Doença         de         Crohn).

Questão 36
Conforme         Nota         Técnica         GVIMS/GGTES/ANVISA         Nº
06/2020,         são         consideradas                  cirurgias         eletivas:

(A) Qualquer         cirurgia         que         teve         data         a         facultada         pelo
paciente         ou         pelo         cirurgião         e         não         se         enquadram         como
emergência,         urgência,         urgência         eletiva         e         eletiva
essencial.

(B) Cirurgias         que         devem         ser         realizadas         em         até         24         horas.

(C) Cirurgias         que         devem         ser         realizadas         em         até         1         hora.

(D) Cirurgias         que         devem         ser         realizadas         entre         3         e         8
semanas.

(E) Cirurgias         que         devem         ser         realizadas         dentro         de         duas
semanas.

Questão 37
Sobre         a         Reposição         Hidroeletrolítica         é         CORRETO         afirmar:

(A) A         perda         diária         habitual         pela         urina         e         fezes         é         de         40
mEq.         Na         necessidade         básica,são         administrados         200
mEq,         observando         que         caberá         ao         rim         modular         a
excreção         deste         íon,         de         acordo         com         as         necessidades.

(B) No         caso         do         suco         gástrico,         costuma-se         utilizar         o
seguinte         raciocínio:         suco         gástrico         de         pH         superior         a         4
tem         uma         concentração         de         sódio         em         torno         de         100
mEq/L,         ou         10%         do         volume         eliminado;         se         o         pH         for
inferior         a         4,         a         concentração         de         sódio         será         de         50
mEq/L,         ou         5%         do         volume         eliminado.

(C) A         perda         de         potássio         no         suco         gástrico         é         alta         e         varia
com         a         acidez         do         líquido.         O         cálculo         é         geralmente         feito
na         base         de         10         mEq/L,         ou         1%         do         volume         eliminado.         A
concentração         habitual         de         cloro         está         em         torno         de         100
mEq/L.

(D) A         maneira         mais         barata,         porém         pouco         prática         de
avaliar         a         necessidade         de         água         é         determinar         o         sódio
plasmático,         que         reflete         a         osmolalidade         plasmática.

(E) A         necessidade         básica         de         sódio         é         deduzida         pela
soma         da         necessidade         dos         dois         cátions:         cloro         e
potássio.
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Questão 38
Os         tumores         de         pulmão         podem         ser         classificados         como
centrais         e         periféricos.         Os         tumores         centrais         normalmente
apresentam         hemoptise         maciça,         tosse         persistente         e
dispneia         importante         devido         à         localização         íntima         com
regiões         de         inervação         e         vascularização         do         hilo         pulmonar.
Os         periféricos,         portanto,         podem         apresentar         sintomas
menos         evidentes,         mas         isso         não         configura         uma         regra.         É
um         dos         principais         tipos         histológicos         com         suas
respectivas         características:

(A) Carcinoma         de         grandes         células:         tumor         central,         muito
agressivo,         cursando         com         metástase         precoce,
principalmente         para         linfonodos         e         sistema         nervoso
central.

(B) Carcinoma         de         pequenas         células:         acomete         pessoas
mais         jovens,         normalmente         tumores         centrais,         mais
agressivos,         fortemente         associados         ao         tabagismo.         O
diagnóstico         costuma         ser         tardio.

(C) Adenocarcinoma:         normalmente         tumores         periféricos         e
mais         associados         a         fatores         genéticos.

(D) Carcinoma         espinocelular:         mais         prevalentes         em
homens,         normalmente         tumores         centrais,         visíveis         à
broncoscopia         e         com         associação         ao         tabagismo.

(E) Carcinoma         de         células         intermediárias:         mais
prevalentes         em         homens,         normalmente         tumores
centrais,         mais         agressivos         principalmente         para
linfonodos         e         sistema         nervoso         central.

Questão 39
Após         um         trauma,         é         consequência         da         conservação         de
líquido         extracelular:

(A) Redução         da         reabsorção         de         Na+         no         íleo         distal.

(B) Aumento         do         [Na+]         urinário.

(C) Aumento         relativo         da         excreção         de         NaHCO3.

(D) Redução         absoluta         na         excreção         de         Na+.

(E) Alcalemia.

Questão 40
REMIT         (Resposta         Endócrino,         Metabólica         e         Imunológica
ao         Trauma)         refere-se         justamente         ao         conjunto         de         reações
de         natureza         endócrina,         metabólica         e         imunológica
desenvolvidas         pelo         organismo         para         tentar         manter         a
homeostasia         em         circunstâncias         relacionadas,         como         já
mencionado,         a         traumas         de         etiologias         diversas         e
desencadeadas         por         vários         componentes,         tais         quais
como         perda         sanguínea,         lesão         tecidual,         ansiedade         e         dor.
São         consequências         da         perda         celular         por         um         trauma:

Disponível         em:https://www.sanarmed.com/remit

(A) Aumento         de         eletrólitos         intracelulares.

(B) Aumento         do         protoplasma         celular.

(C) Aumento         da         xantinúria.

(D) Balanço         nitrogenado         positivo.

(E) Aumento         de         síntese         proteica.

Questão 41
Sobre         a         Hérnia         Discal         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) O         tratamento         deve         se         iniciar         em         um         período         de         2         a         3
meses         afim         de         evitar         danos         neurológicos.

(B) Sabe-se         que         a         história         natural         das         hérnias         discais         é
de         regressão         e         desaparecimento         da         sintomatologia
num         período         geralmente         compreendido         entre         três
meses         e         um         ano,         dependendo         do         tratamento
realizado.

(C) A         tomografia         computadorizada         (TC)         permite         melhor
visualização         do         conjunto,         das         partes         moles         e         das
estruturas         vizinhas,         além         de         oferecer         cortes         sagitais.

(D) A         manifestação         clássica         da         hérnia         discal         é         dor         no
segmento         afetado         (cervicalgia         ou         lombalgia)         crônica,
geralmente         de         forte         intensidade,         com         trajeto         de
irradiação         de         acordo         com         a         raiz         afetada,
caracterizando         então         as         cervicobraquialgias         e         as
lombociatalgias.

(E) Com         o         avanço         das         modalidades         cirúrgicas         menos
agressivas         ou         minimamente         invasivas,         a         utilização         de
novos         aparelhos         ou         o         auxílio         de         endoscopia,         o         tempo
de         internação         e         o         tempo         cirúrgico         tem         diminuído,
além         de         haver         uma         abordagem         mais         lateral,
diminuindo         a         necessidade         de         uma         laminectomia.
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Questão 42
Sobre         os         princípios         gerais         do         plano         parenteral         para         o
controle         hidroeletrolítico         e         nutricional         do         paciente
cirúrgico         é         CORRETO         afirmar:

(A) Há         necessidade         de         corrigir         o         distúrbio
completamente         nas         primeiras         24         horas.

(B) À         medida         que         se         faz         a         correção         do         distúrbio,         o         plano
terapêutico         seguinte         deverá         aproximar-se         da
necessidade         básica         e         permitir         que         o         próprio         rim         faça
os         ajustes         finais.

(C) É         necessário         que         se         faça         uma         a         determinação         exata
da         magnitude         do         distúrbio,         a         qual         servirá         de         guia
para         a         reposição.

(D) Cálcio,         magnésio         e         fósforo         normalmente         são
acrescentados         às         soluções         hidrossalinas         que         se
destinam         a         uma         reposição         hidroeletrolítica         de         poucos
dias         de         duração,         sendo         essenciais         na         nutrição
parenteral.

(E) A         reposição         plasmática         nunca         deve         ser         alcançada
com         24         horas.

Questão 43
Pode-se         caracterizar         a         dor         relacionada         ao         intestino
grosso         como         de         origem         abdominal         ou         perineal.         A         dor
perineal         é         mais         facilmente         investigada         por         inspeção
perineal         (trombose         hemorroidária,         abscessos         e         fissura
anal).         O         tenesmo         refere-se         à         dor         intensa         relacionada         à
evacuação,         mas         com         saída         de         pequena         quantidade         de
fezes,         muco         ou         apenas         gases.         Sobre         a         ocorrência         de         dor
intestinal         associada         ao         intestino         grosso         é         CORRETO
afirmar:

(A) No         quadrante         inferior         direito         atinge         ceco         e         parte         do
cólon         ascendente,         presente         em         casos         de         apendicite,
Doença         de         Crohn         e         neoplasia         de         ceco.

(B) No         quadrante         inferior         esquerdo,         mais         raramente,         pela
localização         do         cólon         sigmoide         e         incidência         de
diverticulite,         podendo         ocorrer         também         na         síndrome
do         intestino         irritável         e         neoplasia         de         cólon.

(C) No         quadrante         inferior         esquerdo         atinge         ceco         e         parte
do         cólon         ascendente,         presente         em         casos         de
apendicite,         Doença         de         Crohn         e         neoplasia         de         ceco.

(D) Difusa,         como         classicamente         descrita         em         casos         de
apendicite         complicada,         pré         perfuração         e
disseminação         peritoneal.

(E) Ocorre         no         quadrante         superior         direito,         comumente,
como         em         casos         de         obstipação         intestinal         severa.

Questão 44
Referente         à         Classificação         e         critérios         definidores         de
infecção         cirúrgica,         é         critério         da         ISC         -         IP         (incisional
profunda).

(A) Presença         de         abscesso         ou         outra         evidência         que         a
infecção         envolva         os         planos         profundos         da         ferida,
identificada         em         reoperação,         exame         clínico,
histocitopatológico         ou         exame         de         imagem.

(B) Cultura         positiva         de         secreção         ou         tecido         do
órgão/cavidade         obtido         assepticamente.

(C) Drenagem         purulenta         da         incisão         superficial.

(D) Deiscência         parcial         ou         total         da         parede         abdominal         ou
abertura         da         ferida         pelo         cirurgião,         quando         o         paciente
apresentar         pelo         menos         um         dos         seguintes         sinais         ou
sintomas:         temperatura         axilar         ≥         37,8ºC,         dor         ou
aumento         da         sensibilidade         local,         exceto         se         a         cultura
for         negativa.

(E) Diagnóstico         de         infecção         superficial         pelo         médico
assistente.

Questão 45
A         maioria         das         neoplasias         na         região         cervicofacial         cursam
com         linfonodomegalia,         muitas         vezes         como         primeiro         sinal.
Dessa         forma,         atentar-se         aos         diagnósticos         diferenciais         e
conhecer         as         características         de         linfonodos         benignos         e
potencialmente         malignos         têm         fundamental         importância
para         o         correto         diagnóstico         das         lesões,         garantindo         o
melhor         prognóstico         ao         paciente.         Nesse         sentido         e         para
correta         avaliação         topográfica         das         lesões         além         da         face,
quando         da         necessidade         de         abordagens         cirúrgicas,         o
pescoço         é         dividido         didaticamente         em         6         níveis.         Sobre         a
divisão         do         pescoço         é         CORRETO         afirmar:

(A) O         nível         I         corresponde         à         região         cervical
imediatamente         abaixo         da         mandíbula.         Seus         limites
são         a         borda         inferior         da         mandíbula         e         os         ventres
posteriores         do         músculo         digástrico         até         o         osso         hioide.
É         subdividido         em         Ia         (submentoniano)         e         Ib         (glândula
submandibular)         pelo         ventre         anterior         do         músculo
digástrico.

(B) O         nível         IV         também         é         delimitado         pela         borda         posterior
do         músculo         esternocleidomastoideo         posteriormente,
pela         carótida         comum         medialmente         e         omo-hióideo
inferiormente.

(C) O         nível         V         situa-se         na         região         central         do         pescoço,
entre         as         carótidas,         limitado         superiormente         pelo         osso
hioide         e         inferiormente         pela         fúrcula         esternal.

(D) Os         níveis         II         e         VI         também         chamados         de         triângulo
posterior         do         pescoço,         limitado         pela         borda         posterior
do         músculo         esternocleidomastoideo,         borda         anterior
do         músculo         trapézio         e         clavícula.

(E) O         nível         III         os         limites         do         nível         III         são         a         base         do         crânio
e         o         ventre         posterior         do         digástrico         superiormente,
artéria         carótida         interna         medialmente,         borda         posterior
do         músculo         esternocleidomastoideo         posteriormente         e
uma         linha         horizontal         na         altura         da         bifurcação         das
carótidas.
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Questão 46
Sobre         os         testes         de         identificação         de         tendinite,         assinale         a
alternativa         que         contém         a         técnica         e         características
CORRETAS:

(A) No         Lift         off         test,         a         resistência         diminuída         no         lado
acometido         significará         provável         rotura         no         tendão
infraespinal.         A         impossibilidade         de         manter-se         o
membro         na         posição         do         exame         devido         à         queda         do
antebraço         em         rotação         medial,         conhecido         como         "drop
arm         sign",         não         conseguindo         vencer         a         força         da
gravidade,         indica         uma         lesão         extensa         do         manguito
rotador,         com         grave         acometimento         do         tendão
infraespinal.

(B) Na         Manobra         de         Yocum         e         realizado         com         o         paciente
de         pé,         membros         superiores         em         abdução         no         plano
frontal         e         anteflexão         de         30         graus,         assim         alinhando         o
eixo         longitudinal         do         braço         com         o         eixo         de         movimentos
da         articulação         glenoumeral.

(C) No         Teste         de         Yergason         fazemos         a         elevação         passiva
do         membro         acometido,         com         extensão         do         cotovelo         e
pronação         do         antebraço,         provocando         o         choque         da
inserção         do         tendão         supraespinal         contra         a         borda
anteroinferior         do         acrômio.

(D) Na         Manobra         de         Neer         deixamos         que         o         paciente
descanse         o         membro         superior         acometido,         cotovelo
fletido         90         graus         sobre         o         membro         contralateral         do
examinador,         colocado         em         extensão         e         com         a         mão
apoiada         sobre         o         ombro         do         paciente.         Faz-se         rápida
manobra         de         rotação         medial,         que         provoca         o         atrito         do
tendão         supraespinal         contra         a         borda         anteroinferior         do
acrômio         e         ligamento         coracoacromial.

(E) Um         teste         exclusivo         para         avaliação         do         tendão         da
cabeça         longa         do         bíceps         é         feito         com         o         membro
superior         em         extensão,         supinado,         exercendo-se         uma
força         de         elevação         do         membro         pelo         paciente         a         partir
da         horizontal,         contrária         à         força         de         abaixamento         feita
pelo         examinador.

Questão 47
Sobre         o         preparo         da         pele         da         equipe         cirúrgica         é
CORRETO         afirmar:

(A) A         antissepsia         cirúrgica         das         mãos         não         deve         ser
realizada         com         formulação         alcoólica,         independente         da
formulação.

(B) Manter         as         mãos         elevadas         e         próximas         do         corpo,         de
maneira         que         a         água         escorra         das         mãos         para         o
cotovelo.         Secar         as         mãos         com         toalhas         estéreis         e
colocar         aventais         e         luvas         estéreis.

(C) Deve         ser         realizada         a         antissepsia         cirúrgica         das         mãos
com         água         e         sabão         antisséptico         e         depois,
sequencialmente,         a         antissepsia         cirúrgica         com
produto         alcoólico.

(D) A         degermação         cirúrgica         das         mãos         deve         incluir         os
antebraços         (até         o         cotovelo)         com         solução
antisséptica,         com         duração         de         2         minutos         na         primeira
degermação         e         30         segundos         nas         demais.

(E) Após         a         aplicação         do         produto         alcoólico         como
recomendado,         aguardar         que         as         mãos         e         os
antebraços         estejam         secos         antes         da         colocação         das
luvas.

Questão 48
O         Fígado         pode         ser         palpado         a         1         cm         do         rebordo         costal
direito         nos         indivíduos         magros         e         também         nos         casos         de
hepatomegalia.         A         palpação         do         Fígado         se         inicia         a         partir
da         fossa         ilíaca         direita.         Sobre         as         técnicas         de         apalpação
assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Glenard:         mão         esquerda         espalmada         na         loja         renal
direita         elevando         o         tronco,         combinada         com         a         mão
direita         espalmada         sobre         o         abdome.

(B) Tradicional:         duas         mãos         espalmadas.

(C) Mathieu:         duas         mãos         em         garra.

(D) Lemos         Torres:         palma         da         mão         esquerda         na         região
lombar         direita         e         polegar         esquerdo         no         abdome.

(E) Glenard:         duas         mãos         espalmadas                  sobre         o         abdome.
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Questão 49
Os         principais         pulsos         a         serem         palpados         são:         carotídeo,
axilar,         braquial,         radial,         ulnar,         aorta         abdominal,         femoral,
poplíteo,         tibial         anterior,         tibial         posterior         e         pedioso.         Pontos
de         referência         anatômicos         corretos         devem         ser         utilizados         e
auxiliam         a         localização         destes         pulsos         são:

(A) Artéria         axilar:         palpada         medialmente         ao         tendão         do
bíceps         braquial         junto         ao         cotovelo         (mesmo         local         onde
é         posicionado         o         estetoscópio         na         aferição         da         pressão
arterial),         ou         em         sua         porção         mais         proximal,
pressionando-se         a         artéria         contra         o         úmero,
medialmente         ao         bíceps.

(B) Artéria         poplítea:         palpada         posteriormente         ao         maléolo
medial         do         tornozelo,         entre         o         maléolo         e         o         tendão
calcâneo.

(C) Artéria         tibial         posterior:         pode         ser         palpada         no         terço
distal         da         perna         na         loja         do         músculo         tibial         anterior,
onde         assume         uma         posição         mais         superficial.

(D) Artéria         ulnar:         pode         ser         facilmente         palpada
lateralmente         ao         tendão         flexor         radial         do         carpo         no
punho.

(E) Artéria         pediosa:         é         a         continuação         da         artéria         tibial
anterior,         sendo         palpada         na         região         dorsal         do         pé,
lateralmente         ao         tendão         extensor         longo         do         hálux.

Questão 50
As         complicações         mais         comuns         associadas         à         cicatrização
de         feridas         são:

(A) Deiscência,         Evisceração,         Fístulas,         Hemorragia
interna.

(B) Fístulas,         Infecção,         Granulação,         Exsudato.

(C) Evisceração,         Granulação,         Transudato.

(D) Deiscência,         Evisceração,         Exsudato.

(E) Infecção,         Hemorragia         interna,         Transudato.
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