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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Chapeuzinho Amarelo 

 

Era a Chapeuzinho Amarelo 

Amarelada de medo 

Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. 

 

Já não ria 

Em festa, não aparecia 

Não subia escada, nem descia 

Não estava resfriada, mas tossia 

Ouvia conto de fada, e estremecia 

Não brincava mais de nada, nem de amarelinha 

 

Tinha medo de trovão 

Minhoca, pra ela, era cobra 

E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra 

 

Não ia pra fora pra não se sujar 

Não tomava sopa pra não ensopar 

Não tomava banho pra não descolar 

Não falava nada pra não engasgar 

Não ficava em pé com medo de cair 

Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de 
pesadelo 

Era a Chapeuzinho Amarelo… 

 

E de todos os medos que tinha 

O medo mais que medonho era o medo do tal do LOBO. 

Um LOBO que nunca se via, 

que morava lá pra longe, 

do outro lado da montanha, 

num buraco da Alemanha, 

cheio de teia de aranha, 

numa terra tão estranha, 

que vai ver que o tal do LOBO 

nem existia. 

[...] 

Chico Buarque 

 

01 – O poema de Chico Buarque é uma releitura do 
clássico conto Chapeuzinho Vermelho. A esse 
recurso de escrita dá-se o nome de: 

A) Reescritura 

B) Intertextualidade. 

C) Referência  

D) Homenagem 

E) Sátira 

02 – A nova história, em formato de poema, escrita 
por Chico Buarque recebeu um novo nome. Esse 
novo nome foi motivado em virtude de qual 
característica marcante na personagem? 

A) Simpatia   B) Aversão  

C) Fobia   D) Nojo  

E) Asco   

 

03 – Boa parte das ações desenvolvidas no poema 
aconteceram durante tempo indeterminado e no 
presente já não acontecem mais. Isso situa esses 
acontecimentos em um aspecto temporal: 

A) Pretérito perfeito do indicativo 

B) Pretérito mais que perfeito do indicativo 

C) Pretérito do subjuntivo 

D) Presente do indicativo  

E) Pretérito imperfeito do indicativo 

 

04 – Na releitura de Chico Buarque é perceptível uma 
nova nuance ao comparar com a história original. 
Esse novo aspecto é perceptível em: 

A) A história não mais acontece em um ambiente rural, 
mas urbano. 

B) A mudança na cor da roupa da personagem implica 
mudança em sua personalidade, agora mais frágil e 
menos empoderada. 

C) O medo a todas as coisas ao seu redor sugere algum 
tipo de patologia que o autor quis representar, dando 
uma perspectiva de inclusão. 

D) O autor quis representar uma história não mais com a 
função pedagógica de colocar medo nas crianças, 
mas de desconstruir a imagem clássica do lobo mau. 

E) Apresentar uma criança apática e desanimada, o que 
difere da personagem original. 

 

05 – Qual a função sintática da palavra destacada na 
oração abaixo? 

Um lobo que nunca se via 

Alternativas: 

A) Partícula apassivadora 

B) Índice de indeterminação do sujeito 

C) Objeto direto 

D) Conjunção condicional 

E) Conjunção integrante   

 

 CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – O desemprego no Brasil atingiu 14,4% no 
trimestre encerrado em fevereiro, segundo divulgou 
em 30 de Abril de 2021 o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Já o número de 
desempregados foi estimado em 14,4 milhões – 
recorde da série histórica iniciada em 2012. Os dados 
fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad). 
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Foram outros destaques da pesquisa: 

I. Em 1 ano de pandemia, houve redução de 7,8 milhões de 
postos de trabalho no país. 

II. Mais da metade da população em idade e trabalhar 
continua sem emprego; o nível da ocupação ficou em 
48,6%, contra 54,5% em igual trimestre do ano anterior; 

III. A renda média caiu 2,5% frente ao trimestre encerrado 
em novembro e foi estimada em R$ 2.520. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item III está correto.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

07 – Três crianças e duas funcionárias de uma escola 
infantil no Oeste de Santa Catarina, morreram após 
um ataque à faca na manhã de 4 de abril de 2021. O 
assassino, um jovem de 18 anos, deu golpes contra 
o próprio corpo e foi levado em estado gravíssimo 
para um hospital da região após o crime. As crianças 
assassinadas tinham todas menos de 2 anos de 
idade. Este crime ocorreu na cidade de: 

A) Chapecó    B) Saudades 

C) Pinhalzinho   D) Nova Erechim 

E) Maravilha  

 

08 – As Olimpíadas 2021 estão se aproximando. No 
segundo semestre deste ano, está previsto para 
acontecer o principal evento esportivo do mundo. 
Atletas de diversas modalidades e de diferentes 
partes do mundo estarão competindo pelas 
medalhas em Tóquio, na capital japonesa. 

São países que irão participar das Olímpiadas de 
Tóquio em 2021, EXCETO: 

A) Nova Zelândia  B) Holanda 

C) Coreia do Sul  D) Rússia 

E) África do Sul 

 

09 – Segundo o livro “Turvo, Terra e Gente”, da 
autoria de João Colodel, qual foi o primeiro prefeito 
eleito de Turvo a renunciar ao cargo? 

A) Osni Paulino da Silva 

B) Abel Bez Batti   

C) Luiz Maragno 

D) Adoaldo Otávio Teixeira 

E) Heriberto Afonso Schmidt 

 

10 – Quais são as três cores principais da bandeira 
de Turvo/SC? 

A) Vermelho, amarelo e branco  

B) Vermelho, verde e azul  

C) Azul, vermelho e verde 

D) Verde, amarelo e vermelho  

E) Verde, azul e amarelo  

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA SAÚDE 

11 – Conforme a Lei Federal Nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, em seu Art. 2° Os recursos do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados 
como: 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, 
seus órgãos e entidades, da administração direta e 
indireta; 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa 
do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional; 

III. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde; 

IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

12 – Com relação à Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de 
maio de 2002, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Os recursos financeiros, de média e alta 
complexidade, a que se refere o 4º artigo, deverão 
estar sob gestão municipal, quando o município 
encontrar-se em condição de gestão Plena de 
Sistema Municipal, ou sob gestão estadual quando o 
município estiver em outra condição de gestão 
previstas na NOAS – SUS 01/ 2002. 

B) Estabelecer que o processo de Programação da 
Assistência, no âmbito nacional, fica sob a 
responsabilidade da Secretaria de Assistência a 
Saúde/SAS/MS, a quem caberá orientar, subsidiar e 
avaliar as propostas estaduais de programação de 
metas físicas e financeiras para a assistência à 
saúde. 

C) Definir que a Programação da Assistência deve se 
orientar pelo documento, “Organização e 
Programação da Assistência: subsídios para a 
programação da assistência ambulatorial e 
hospitalar”. 

D) Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. 

E) Definir que o disposto nesta Portaria não impõe a 
estados e municípios nenhuma obrigatoriedade em 
complementar a Tabela Nacional do Sistema Único 
de Saúde - SUS. 

 

13 – “Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS)”.  
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Este conceito refere-se a qual portaria? 

A) Portaria GM/MS nº 1.020. 

B) Portaria GM/MS nº 2.436. 

C) Portaria GM/MS n° 699. 

D) Portaria GM/MS n° 799. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

14 – A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves. Em relação ao 
diagnostico laboratorial é correto afirmar, EXCETO: 

A) Em pacientes internados, a coleta de amostra para 
realização de RT-qPCR pode exceder os 14 dias do 
início dos sintomas, nesse caso a amostra 
preferencial é o aspirado de secreção traqueal ou 
lavado bronco alveolar. 

B) Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica/Medicina Laboratorial, a detecção do vírus por 
RT-qPCR (reação em cadeia da polimerase com 
transcrição reversa em tempo real) permanece sendo 
o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico de 
pacientes sintomáticos na fase aguda (entre o 3º e 7º 
dia da doença). 

C) Em pacientes internados com suspeita clínica de 
infecção por SARS-CoV-2 que realizaram coleta por 
swab combinado com resultado não detectável, é 
indicado a realização de nova coleta (aspirado de 
nasofaringe ou traqueal) para análise molecular (RT-
qPCR) após 48h da primeira coleta. 

D) Permite identificar a presença do vírus SARS-CoV-2 
em amostras coletadas da nasofaringe até o 7º dia de 
início dos sintomas. 

E) Tem por objetivo diagnosticar casos graves 
internados e casos leves em unidades sentinela para 
monitoramento da epidemia. 

 

15 – Com relação à Lei Federal nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais. 

B) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

C) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 
Saúde, integradas somente por entidades 
representativas da sociedade civil. 

D) Para atendimento de necessidades coletivas, 
urgentes e transitórias, decorrentes de situações de 
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção 
de epidemias, a autoridade competente da esfera 

administrativa correspondente poderá requisitar bens 
e serviços, tanto de pessoas naturais como de 
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. 

E) Caberá à União, com seus recursos próprios, 
financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
ENFERMEIRO 

16 – Conforme o calendário de vacinação do 
ministério de saúde a aplicação da vacina 
pentavalente (DTP+HiB+HepB) é feita aos 2, 4 e 6 
meses, seu reforço é feito com DTP na idade de 15 
meses, sendo que da 3º dose de penta para o 
primeiro reforço de DTP, há um intervalo mínimo que 
é de: 

A) 8 meses. 

B) 6 meses. 

C) 9 meses. 

D) 12 meses. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

17 – Resíduos Infectantes são resíduos que resultam 
das atividades de assistência, laboratório ou atos 
cirúrgicos, que promovam liberação de material 
biológico, oferecendo risco à Saúde Pública ou à 
manipulação. Dentro deste grupo inclui-se os 
pérfuro-cortantes que devem ter o descarte em 
recipiente apropriado antes de serem agregado ao 
restante dos resíduos infectantes.  

São resíduos infectantes, EXCETO:  

A) Gaze usada, esparadrapo usado.  

B) Sonda usada, drenos usados, cateteres usados. 

C) Luvas usadas, máscaras usadas, gorros usados.  

D) Frascos de soros, papel de embrulho, involucro de 
seringas.  

E) Campos protetores de superfícies usados. 

 

18 – A terapia medicamentosa tornou-se uma das 
formas mais comuns de intervenção no cuidado ao 
paciente, utilizada ao longo dos anos na cura de 
doenças.  Ainda que na maioria dos Serviços essa 
tarefa seja realizada por bombas de infusão, todo 
profissional de enfermagem deve saber realizar 
cálculos de gotejamento. Dessa forma, para calcular 
o gotejamento das infusões em gotas, é necessário 
entender a fórmula: 

A) Número de gotas/min = volume x 20 / valor em 
minutos. 

B) Gotas (gts) = volume (mL)/tempo (horas) x 3 

C) Gotas (gts) = volume x 20 / valor em minutos. 

D) Gotas (gts) = volume (mL)/tempo (minutos) x 2 

E) Número de gotas/min =volume (mL)/tempo (horas) x 3 
 

19 –A leptospirose é uma doença infecciosa febril 
aguda que resulta da exposição direta ou indireta a 
urina de animais (principalmente ratos) infectados 
pela bactéria Leptospira; sua penetração ocorre 
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através da pele com lesões, pele íntegra imersa por 
longos períodos em água contaminada ou através de 
mucosas.  

Nas formas graves, a manifestação clássica da 
leptospirose é a: 

A) Síndrome de Ochimot. 

B) Síndrome Down. 

C) Síndrome de Patau. 

D) Síndrome de Weil. 

E) Síndrome de Edwards. 
 

20 – As hepatites virais são um grave problema de 
saúde pública no Brasil e no mundo. Trata-se de uma 
infecção que atinge o fígado, causando alterações 
leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes 
são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam 
sintomas. Atualmente, existem testes rápidos que 
estão disponíveis no SUS para toda a população, 
para a detecção da infecção pelos vírus das 
hepatites: 

A) A e D  B) A e B  C) B e C 

D) C e D  E) A e E 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
MÉDICO 

16 – A Política Nacional de Medicamentos, como 
parte essencial da Política Nacional de Saúde, 
constitui um dos elementos fundamentais para a 
efetiva implementação de ações capazes de 
promover a melhoria das condições da assistência à 
saúde da população. Com relação à Portaria GM/MS 
n. º 3916, de 30 de outubro de 1998, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) O modelo de assistência farmacêutica será 
reorientado de modo a que não se restrinja à 
aquisição e à distribuição de medicamentos. 

B) O processo de descentralização, no entanto, não 
exime os gestores federal e estadual da 
responsabilidade relativa à aquisição e distribuição de 
medicamentos em situações especiais. Essa decisão, 
adotada por ocasião das programações anuais, 
deverá ser precedida da análise de critérios técnicos 
e administrativos. 

C) Serão desencadeadas campanhas de caráter 
educativo, buscando a participação das entidades 
representativas dos profissionais de saúde, com 
vistas a estimular o uso obrigatório de medicamentos. 

D) A RENAME será organizada consoante às patologias 
e agravos à saúde mais relevantes e prevalentes, 
respeitadas as diferenças regionais do País. As 
apresentações dos produtos deverão assegurar as 
formas farmacêuticas e as dosagens adequadas para 
a utilização por crianças e idosos. 

E) Caberá, no tocante à implementação desta Política, 
uma atuação que transcende os limites do setor 
saúde, conforme já referido anteriormente, voltado 
para a articulação intersetorial, sobretudo com as 
áreas envolvidas na questão medicamentos, que 
deverá ser efetivada nas diferentes instâncias do 
SUS. 

17 – O sarampo é uma doença infecciosa aguda, 
causada por um vírus, que pode causar 
complicações à saúde e, em casos mais graves, 
levar à morte. O sarampo é extremamente 
contagioso, o vírus se espalha facilmente pelo ar e 
permanece no ambiente por até duas horas. 
Conforme o guia de vigilância epidemiológica (MS), o 
período de incubação é geralmente de 10 dias, 
podendo variar entre ___________dias, desde a data 
da exposição até o aparecimento da febre, e cerca de 
__________ dias até o início do exantema.  

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 6 e 10; 20. 

B) 3 e 8; 12. 

C) 5 e 20; 25. 

D) 7 e 18; 14. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

18 – A Lei federal nº 13.787 de 27 de dezembro de 
2018, dispõe sobre a digitalização e a utilização de 
sistemas informatizados para a guarda, o 
armazenamento e o manuseio de prontuário de 
paciente. Nela consta que todos os prontuários em 
suporte de papel e os digitalizados poderão ser 
eliminados num prazo de: 

A) 15 anos. 

B) 05 anos. 

C) 10 anos. 

D) 25 anos. 

E) 20 anos. 

 

19 – A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à 
reorganização da atenção básica no País, de acordo 
com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é 
tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e 
municipais como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da atenção básica por 
favorecer uma reorientação do processo de trabalho 
com maior potencial de aprofundar os princípios, 
diretrizes e fundamentos da atenção básica, de 
ampliar a resolutividade e impacto na situação de 
saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar 
uma importante relação custo-efetividade.  

Em relação às atribuições do médico dentro do ESF, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O médico não necessita participar da territorialização 
e mapeamento da área de atuação e da identificação 
de indivíduos, famílias e grupos com maior risco ou 
vulnerabilidade, que devem receber mais atenção da 
equipe. 

B) Também é do escopo de atuação do médico na ESF 
a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos 
(como cantoplastia, retirada de lipoma etc) e, desde 
que capacitado, de outros procedimentos como 
retirada e colocação de Dispositivo Intrauterino (DIU). 

C) Nem sempre o médico da ESF será capaz de resolver 
os problemas que seus pacientes apresentam. 
Também é sua atribuição o encaminhamento desses 
casos para outros pontos do sistema de saúde, 
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mantendo a responsabilidade pelo seu 
acompanhamento e seu plano terapêutico. 

D) Atividades em grupo também são atribuições do 
médico, seja dentro da unidade ou em espaços 
comunitários. Essas atividades podem ser, por 
exemplo, de educação em saúde, com o intuito de 
fornecer informações à população que estimulem o 
autocuidado e desenvolvam a autonomia. 

E) Em primeiro lugar, além de realizar consultas clínicas 
na unidade, o médico que atua na ESF deve realizar 
consultas também nos ambientes da comunidade e 
nos domicílios dos pacientes, quando necessário. 

 

20 – Quando falamos da importância das vacinas 
para grávidas, é porque a vacina que a futura mamãe 
recebe é transmitida para o bebê pela placenta 
durante a gestação. Após o nascimento, ainda é 
transmitido durante o processo de aleitamento 
materno.  

Das vacinas abaixo assinale a alternativa que 
corresponda a uma vacina que NÃO está indicada 
para gestantes: 

A) Tríplice bacteriana acelular. 

B) HPV. 

C) Influenza. 

D) Hepatite B. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
FISIOTERAPEUTA 

16 – A contração muscular refere-se ao deslizamento 
da actina sobre a miosina nas células musculares, 
permitindo os movimentos do corpo. O 
____________ é a unidade funcional da contração 
muscular.  

Complete a lacuna com a alternativa CORRETA: 

A) Homeostáticos  B) Glicocálix  

C) Hipotálamo   D) Sarcômero 

E) Periodontal 

 

17 – O Sistema Nervoso Periférico (SNP) é formado 
pelos nervos e gânglios nervosos. Sua função é ligar 
o Sistema Nervoso Central aos outros órgãos do 
corpo e com isso realizar o transporte de 
informações. Em relação às divisões do Sistema 
Nervoso Periférico podemos mencionar: 

I. Sistema Nervoso Somático  

II. Sistema Nervoso Autônomo  

III. Sistema Nervoso Simpático 

IV. Sistema Nervoso Parassimpático 

Correlacione: 

(    )  Inibe o funcionamento dos órgãos; é formado pelos 
nervos cranianos e espinhais das extremidades da 
medula. O principal neurotransmissor liberado é a 
acetilcolina. 

(    )  Regula as ações que estão sob o controle da nossa 
vontade, ou seja, ações voluntárias. Atua sob a 
musculatura esquelética de contração voluntária. 

(  I )  Estimula o funcionamento dos órgãos; é formado pelos 
nervos espinhais da região torácica e lombar da medula. 
Os principais neurotransmissores liberados são a 
noradrenalina e a adrenalina. 

(    )  Atua de modo integrado com o sistema nervoso central. 
Geralmente, exerce o controle de atividades de 
independem da nossa vontade, ou seja, ações 
involuntárias como as atividades realizadas pelos órgãos 
internos. Atua sob a musculatura lisa e cardíaca. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) I, II, III, IV 

B) I, IV, III, II 

C) IV, II, I, III 

D) IV, I, III, II 

E) II, I, III, IV 

 

18 – A demência é uma das síndromes envolvidas 
nas doenças neurológicas degenerativas e é 
caracterizada pela deterioração na memória, Nos 
casos de crianças e adolescentes, a causa mais 
comum dessa deterioração de memórias e 
comportamentos está relacionada à: 

A) Neoplasia  

B) Síndromes de má absorção 

C) Anamnese 

D) Doença de Basten  

E) Lipofuscinose ceróide neuronal  

 

19 – Conforme LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS) serão alocados como, EXCETO: 

A) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta; 

B) É facultada a elaboração de listas estaduais ou 
municipais de Notificação Compulsória, no âmbito de 
sua competência e de acordo com perfil 
epidemiológico local. 

C) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativos e aprovados pelo 
Congresso Nacional; 

D) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde; 

E) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 

 

20 – A fisioterapia aquática é um conjunto de 
técnicas terapêuticas fundamentadas no movimento 
humano. A fisioterapia aquática pode ser indicada 
para as seguintes afecções: 
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Assinale a alternativa com a informação 
INCORRETA: 

A) Endócrinas: obesos, alterações da tireoide; 

B) Ortopédicas e Traumatológicas: artrite reumatoide, 
febre reumática, espondilite anquilosante, 
osteoartrites ou artroses, tendinites, bursites, 
capsulites; 

C) Neurológicas: Parkinson, Alzheimer, sequelas de 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), Traumatismo 
Raquimedular (TRM), Poliomielite, Polineuropatias, 
Traumatismo Cranioencefélico (TCE); 

D) Respiratórias: asma brônquica, bronquite crônica, 
enfisema pulmonar, fibrose cística e sequelas de 
infecções respiratórias, pós-operatórios, etc; 

E) Cardíacas: hipertensos, alterações valvulares; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
ODONTÓLOGO 

16 – A comunicação e a divulgação em Odontologia 
obedecerão ao disposto no Código de Ética 
Odontológica. Constitui infração ética, EXCETO:  

A) Anunciar ou divulgar títulos, qualificações, 
especialidades que não possua, sem registro no 
Conselho Federal, ou que não sejam por ele 
reconhecidas; 

B) Criticar técnicas utilizadas por outros profissionais 
como sendo inadequadas ou ultrapassadas 

C) Oferecer trabalho gratuito com intenção de 
autopromoção ou promover campanhas oferecendo 
trocas de favores; 

D) Anunciar serviços profissionais como prêmio em 
concurso de qualquer natureza ou através de 
aquisição de outros bens pela utilização de serviços 
prestados; 

E) Promover direta ou indiretamente por intermédio de 
publicidade ou propaganda a restauração do 
ambiente. 

 

17 – A atenção odontológica no serviço público 
brasileiro há anos caracterizou-se por prestar 
assistência a grupos populacionais restritos, como 
os escolares, por meio de programas voltados para:  

A) Os curativos e mutiladores 

B) Os dentes de leite 

C) Mais higiene e cuidado precário  

D) As doenças cárie e periodontal 

E) Implantes dentários  
 

18 – As classes de medicamentos utilizadas em 
Odontologia são bem abrangentes, haja vista o 
extenso âmbito de atuação, totalizando 23 
especialidades e diversas práticas integrativas e 
complementares. Assim, o cirurgião-dentista, 
respaldado na ciência, possui competência legal e 
técnica para prescrever, EXCETO: 

A) Antibióticos, controle de sangramento, prevenção de 
tromboembolia,  

B) Anti-inflamatórios esteroides e não esteroides,  

C) Analgésicos opioides e não opioides,  

D) Anestésicos locais e gerais, antifúngicos e antivirais, 

E) Medicamentos utilizados no controle de medo e 
ansiedade, de hipo e hipertireoidismo.  

 

19 –São características do processo de trabalho das 
equipes de Atenção Básica: 

I. Definição do território de atuação e de população sobre 
responsabilidade das UBS e das equipes; 

II. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os 
fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou 
ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento 
ou a persistência de doenças e danos evitáveis; 

III. Prover atenção integral, contínua e organizada à 
população adscrita; 

IV. Realizar atenção à saúde somente na Unidade Básica de 
Saúde e no domicílio; 

V. Cuidar para não desenvolver ações educativas que 
possam interferir no processo de saúde-doença da 
população, no desenvolvimento de autonomia, individual e 
coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários. 

Estão corretas: 

A) II, III, IV somente 

B) IV, III somente 

C) I, III, V somente 

D) IV, V somente 

E) I, II, III somente 

 

20 – É vedado ao cirurgião-dentista, EXCETO: 

A) Expor em público trabalhos odontológicos e usar de 
artifícios de propaganda para granjear clientela; 

B) Anunciar cura de determinadas doenças, para as 
quais não haja tratamento eficaz; 

C) Consultas mediante correspondência, rádio, televisão 
ou meios semelhantes; anunciar preços de serviços, 
modalidades de pagamento e outras formas de 
comercialização da clínica que signifiquem 
competição desleal. 

D) Empregar a analgesia e a hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando constituírem 
meios eficazes para o tratamento; 

E) Prestação de serviço gratuito em consultórios 
particulares; Exercício de mais de duas 
especialidades; divulgar benefícios recebidos de 
clientes; 

 


