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RG

25-11-2018

Cargo: Médico Ortopedista - Traumatologista

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: Leia o texto seguinte e responda às que stões de 01 a 05.
O filósofo Stanley Cavell, um dos principais autores a pensar a relação entre Filosofia e cinema, d efende que o cinema clássico norte-americano não
somente cria o cotidiano daquele país, mas também
propõe uma forma de arte democrática que desafia e
pede a reconfiguração da Filosofia co mo um todo, já
que os dilemas “representacionistas” ganham uma
nova potência a partir dos mundos projetados na
grande tela. Para Cavell, o cinema clássico de Ho llywood ao “criar o cotidiano” também redescreve e
problematiza a linha turva de demarcação entr e o
público e privado. Mas que forma de vida se vincula
com quem tem a televisão como fonte de “cotidiano”?
Não pretendo nem seria possível resumir a complex idade do diálogo de Cavell com o cinema, contudo é
pertinente destacar certos aspectos que são útei s
para minha investigação acerca de como esse filósofo
problematiza a televisão: (1) a valorização das rel ações do casal no melodrama como analogia de rel ações humanas e políticas mais amplas; (2) os dilemas
modernos sobre ceticismo e reconhecimento como
parte do cotidiano apresentado nas telas do cinema;
e (3) a possibilidade de contribuição do cinema para
o autoaperfeiçoamento, ou melhor, a autocriação pe rfeccionista. Depois dessa aproximação sumária da
perspectiva de Cavell sobre o cinema, vou contrastá la com a forma como ele avalia a televisão. A seguir,
busco questionar e atualizar o juízo de Cavell sobre a
televisão, dialogando com David Foster Wallace, que
descreve transformações como a generalização da
ironia pós-moderna e o jogo de autorreferência da
narrativa televisiva atual.
(LOPES, Marcos Carvalho. O jogo de linguagem da televisão:
Cavell e Foster Wallace. Filosofia: ciência & Vida, Ano X, Nº
141, p. 16).

01. Sobre o texto, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

o cinema clássico norte-americano apenas
cria o cotidiano daquele país.
a linha de demarcação entre o público e o
privado reescrita pelo cinema clássico de
Hollywood é clara e objetiva.
o autor resume todo o diálogo de Cavell com
o cinema em três tópicos.
o autor propõe um diálogo de Cavell com David Foster Wallace.

02. O termo “representacionista” encontra -se entre
aspas no texto, pois
(A)
(B)
(C)

trata-se de um termo de língua estrangeira.
é um neologismo.
o autor quis enfatizar o conceito.
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(D)

é uma metáfora.

03. Assinale a alternativa que apresenta uma melhor
síntese da filosofia de Cavell, apresentada pelo
texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Procura demonstrar a importância dos filmes
dentro da experiência norte americana.
Procura demonstrar a supremacia do cinema
hollywoodiano.
Procura demonstrar a inferioridade do cinema
clássico norte-americano.
Procura demonstrar que apenas o cinema
norte-americano é democrático.

04. Em “Depois dessa aproximação sumária da perspectiva de Cavell sobre o cinema, vou contrastá la com a forma como ele avalia a televisão”, o
termo em destaque pode ser substituído, sem pr ejuízo de sentido, por
(A)
(B)
(C)
(D)

“prolixa”.
“breve”.
“despretensiosa”.
“integral”.

05. Ainda em relação ao trecho citado na questão
anterior, o pronome “la”, em “contrastá -la”, tem
como referente textual
(A)
(B)
(C)
(D)

sumária.
aproximação.
perspectiva.
forma.

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 06 a 10.
Para efeito de estudo, identifica -se a origem do
constitucionalismo com a Constituição dos Estados
Unidos, de 1787, e a Constituição da França, em
1791. Ambas são Constituições escritas e rígidas,
inspiradas nos ideais de racionalidade do iluminismo
do século XVIII e, sobretudo, na valorização da libe rdade formal (laissez faire) e do individualismo, marcas nucleares do Liberalismo, corrente de pensame nto hegemônica nos campos político, jurídico e
econômico dos séculos XVIII, XIX, e primeiro quartel
do século XX.
O conteúdo dessas primeiras Constituições escr itas e rígidas, de orientação liberal, resumia -se ao
estabelecimento de regras acerca da organização do
Estado, do exercício e transmissão do poder e à lim itação do poder do Estado, assegurada pela enumeração de direitos e garantias fundamentais do indiv íduo.
A expressão Direito Constitucional – explicitando
que a organização estatal é, sobretudo, uma ordem
jurídica – nasce com o constitucionalismo. Em sua
origem, o Direito Constitucional refere-se, tão somente, à ordem jurídica fundamental do estado liberal.
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Portanto, o Direito Constitucional nasceu impregnado
dos valores do pensamento liberal.
Com o seu desenvolvimento, em um período s eguinte, o Direito Constitucional, aos poucos, foi se
desvinculando dos ideais puramente liberais. A Con stituição assume uma nova feição, de norma jurídica e
formal, protetora dos direitos humanos.

09. A expressão em destaque no texto, poderia ser
substituída, sem alteração de sentido, por

(PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constituci onal: descomplicado. 15 ed. Rio d e Janeiro: Forense, 2016. p.2).

10. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alte rnativa correta.

06. A partir das ideias contidas no texto, é correto
inferir que

I.

(A)
(B)

(C)
(D)

toda Constituição, seja ela antiga ou conte mporânea, é classificada como escrita e rígida.
as Constituições, de um modo geral, ainda
permanecem hoje no mesmo formato de suas
origens, ou seja, impregnadas dos valores l iberais apenas.
uma Constituição restringe-se às regras de
organização político-administravas do Estado.
direitos e garantias fundamentais do indiv íduo já eram objetos contemplados nas primeiras Constituições abordadas pelo autor.

07. Sobre a origem das Constituições, o autor afirma
que
(A)

(B)

(C)

(D)

é notória a ligação originária das Constitu ição com a Constituição norte-americana, não
havendo, em hipótese alguma, outra origem
possível.
a Constituição dos Estados Unidos afasta-se
demasiadamente da francesa, embora, a mbas sejam a base das Constituições vindo uras.
a valorização da liberdade formal e do indiv idualismo são características presentes tanto
na Constituição norte-americana quanto na
Constituição francesa.
embora os traços do liberalismo fossem vis íveis em ambas Constituições citadas, não
era possível perceber elementos do racion alismo em suas formações originais.

08. Apesar da expressão “laissez faire” não ser de
origem portuguesa, é possível inferir o significado
dela mediante o contexto em que foi empregada.
Assinale a alternativa que apresenta o sentido
textual dessa expressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Deixe fazer: o Estado não deve intervir no
funcionamento da Economia.
Livre-se: ninguém deve ser privado de sua l iberdade.
Faça-se a lei: um país deve criar leis que
protejam os direitos dos cidadãos.
Seja sábio: o Estado não pode manter-se
preso a dogmas religiosos.

(A)
(B)
(C)
(D)

“de tempos em tempos”.
“de súbito”.
“paulatinamente”.
“rapidamente”.

Em “transmissão do poder e à limitação do poder
do Estado” (segundo parágrafo), a palavra “limit ação” poderia ser substituída por “controle”, sem
incorrer em erro gramatical ou alteração de sentido.

II. No trecho “Em sua origem, o Direito Constituci onal refere-se” (terceiro parágrafo), o verbo “ref ere-se” pode ser alterado para “faz referência” sem
a necessidade de outras alterações no período.
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II estão corretas.
Apenas a afirmação I está correta.
Apenas a afirmação II está correta.
Ambas as afirmações estão incorretas.

11. Analise as alternativas que se seguem e assinale
aquela que apresenta uma figura de construção.
(A)
(B)
(C)
(D)

Meu coração tombou na vida tal qual uma e strela ferida pela flecha de um caçador.
A lua, os poetas sempre cantaram esse tema.
Se eu não estudar o suficiente, morrerei de
tristeza infinita.
O rato roeu a roupa do rei de Roma.

12. Assinale a alternativa que a palavra ou expressão
em destaque tem o mesmo senti do que a expressão, também destacada, em: “Os povos exigem
tanto dos seus validos, que estes em breve tempo se enfadam e os atraiçoam”.
(A)
(B)
(C)
(D)

“Se os homens não tivessem alguma coisa de
loucos, seriam incapazes de heroísmo”.
“Fez os exercícios conforme o professor determinou”.
“Ainda que perdoemos aos maus, a ordem
moral não lhes perdoa, e castiga”.
“Os vícios são tão feios que, ainda enfeitados, não podem inteiramente dissimilar a sua
fealdade”.

13. Em “O que nos sobra em glória de ousados e
venturosos navegantes, míngua-nos em fama de
enérgicos e previdentes colonizadores”, as loc uções adverbiais em destaque expressam a ci rcunstância de
(A)
(B)
(C)
(D)

referência.
conformidade.
assunto.
causa.
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Instrução: As questões 14 e 15 têm por base a variante culta da língua portuguesa. Para cada uma delas, deve ser assinalada a alternativa correta, co nforme a temática proposta pelo enunciado.
14. Concordância verbal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Quem foi os aprovados do último concurso?
Seu conselho, inevitavelmente, sempre foi o
caminho da sabedoria.
Doze horas são muito tempo para um coração desesperado.
São nessas horas que a gente precisa de
ajuda.

15. Regência nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Emília se considera apta em realizar as tar efas mais difíceis.
Aquele homem não têm a menor capacidade
em resolver conflitos.
Temos muitas dúvidas acerca de como solucionar o mistério.
Às vezes, o amor equivale o momento de s olidão.

MATEMÁTICA
16. O tamanho de uma tela de celular é dado pela
medida diagonal dessa tela, conforme a represe ntação a seguir. Uma vez que cada polegada equ ivale a 2,54 cm, é correto afirmar que a tela do celular apresentado tem, aproximadamente e em
polegadas,

(A)
(B)
(C)
(D)

3,9.
5.
10.
4,2.

17. Um investidor aplicará um quinto de seu capital
em fundos imobiliários, que rendem mensalmente
1,2% e 0,3 em títulos do tesouro direto, com a
rentabilidade de 1% a.m. Além disso, o valor restante de R$ 1.400,00, será destinado a uma te rceira aplicação com rendimento de 2,5% ao mês.
Considerando-se apenas estes valores e que to-

Fema – Edital Nº 10/2018 – Assis/SP

dos os juros calculados são simples, após 5 m eses de aplicação, este investidor pos suirá
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

3.520,30.
2.800,00.
3.050,60.
2.630,40.

18. Em um hospital, os enfermeiros A, B e C têm rot inas distintas de trabalho. Enquanto o enfermeiro
A folga a cada 5 dias, B e C descansam, respect ivamente, a cada 6 e 9 dias. Hoje os enfermeiros
trabalharam juntos. Logo, eles voltarão a se e ncontrar no hospital, seguindo a normalidade, após
(A)
(B)
(C)
(D)

30 dias.
60 dias.
90 dias.
120 dias.

19. Segundo levantamento realizado em setembro de
2018 pelo ICTQ – Instituto de Ciência Tecnologia
e Qualidade, a cada 10 brasileiros, 8 tomam remédio sem prescrição médica. Considerando -se
que nessa pesquisa 1704 pessoas tomam rem édios sem prescrição médica, o número de entr evistados que não o fazem foi
(A)
(B)
(C)
(D)

menor que 300.
213.
maior que 2124.
426.

Instrução: O gráfico a seguir apresenta o número de
pontos alcançados pela turma do 3º Ano da profess ora Beatriz nas quatro avaliações, das seis aplicadas,
no decorre do ano. Analise os dados e responda às
questões 20 e 21.

20. Sabendo-se que na segunda avaliação a turma
obteve 8 pontos a menos do que na primeira avaliação e que a média nas seis avaliações foi 26, é
correto afirmar que a quantidade de pontos na
primeira avaliação foi
(A)
(B)
(C)
(D)

14.
22.
20.
25.
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21. Comparando-se a primeira avaliação com a última, pode-se afirmar que a turma teve uma melh ora no rendimento aproximada de
(A)
(B)
(C)
(D)

59%.
50%.
75%.
40%.

22. Assinale a alternativa que apresenta o produto
das raízes possíveis da equação: x 2 - 8x + 7 = 0.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)

12.
21.
7.
10.

(D)

23. Hildo possui um molde circular com diâmetro de
25 cm e, para um certo trabalho, o artesão pr etende reduzi-lo proporcionalmente em 8%. Assim,
a área aproximada do novo molde obtido por Hildo
será de
(A)
(B)
(C)
(D)

307
415
512
348

cm 2 .
cm 2 .
cm 2 .
cm 2 .

Instrução: Um restaurante registrou durante uma s emana a quantidade de produtos A e B utilizados no
preparo das refeições, bem como os valores de custo
para aqueles produtos, conforme a tabela a seguir.
Considerando-se que os preços unitários permanec eram sem alterações ao longo da semana, responda às
questões 24 e 25.
Dias
Terça-feira
Quinta-feira
Sábado

Produto A
3
12
9

Produto B
5
4
15

Total
R$ 47,60
R$ 121,60

24. No sábado, o total gasto nos produtos A e B, foi
de
(A)
(B)
(C)
(D)

RS 88,70.
R$ 142,80.
R$ 204,63.
R$ 183,15.

25. Nestes três dias, a razão entre o total das desp esas e a quantidade de produtos utilizados foi
(A)
(B)
(C)
(D)

futuro Estado. Apesar de apelos por parte de líd eres árabes e europeus, e de advertênc ias que a
decisão poderia desencadear uma onda de prote stos e violência, Trump resolve adotar uma nova
abordagem sobre o tema, considerando que me smo com a postura anterior dos EUA, a paz na r egião até hoje não foi atingida” (Fonte:
g1.globo.com). Mesmo diante de diversas críticas,
em maio de 2018, o presidente dos Estados Un idos decidiu

12.
8,2.
5,9.
6,5.

CONHECIMENTOS GERAIS
26. “Israel considera Jerusalém sua capital eterna e
indivisível. Mas os palestinos reivindicam parte da
cidade (Jerusalém Oriental) como capital de seu

declarar guerra ao Estado palestino.
intensificar a guerra contra o terror.
transferir a embaixada americana para Jer usalém.
retirar oficialmente o apoio militar de Israel .

27. Pela primeira vez na história desde a Revolução
Cubana, esta ilha tem um presidente civil, sem
histórico militar ou participação na revolução de
1959 e foi eleito com 99,83% dos votos na A ssembleia Nacional de 19 de abril deste ano. O
texto refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)

Miguel Díaz-Canel.
Fidel Castro.
Raúl Castro.
Osvaldo Dorticós Torrado.

28. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou em 25 de julho de 2018 dados e statísticos atuais sobre a população brasileira e
projeções para os anos seguintes. Segund o o Instituto,
(A)
(B)
(C)
(D)

o Brasil atingiu a marca de 250 milhões de
habitantes em 2018.
a expectativa de vida do brasileiro alcançou
a maior média da história.
uma das tendências que mais chamou a
atenção é a aceleração do crescimento pop ulacional.
a população brasileira crescerá pelos próximos 29 anos, até 2047, quando deverá ati ngir 300 milhões.

29. “O governo dos EUA separou mais de 2,3 mil cr ianças de suas famílias entre o fim de abril e o
início de maio, segundo o Departamento de Seg urança Nacional americano. O número de famílias
que foram divididas em junho ainda não foi divu lgado. Há pelo menos 49 crianças brasileiras entre
elas, segundo o Ministério de Relações Exteri ores” (Fonte: www.bbc.com). Sobre a política do
governo Trump em relação aos imigrantes ilegais,
conhecida como “tolerância zero”, assinale a a lternativa correta.
(A)

Embora venha sendo criticado mundialmente,
o presidente americano tem forte apoio de
seu povo e membros de partido.
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(B)

(C)

(D)

Mesmo sob forte pressão, Trump não mudou
a postura e afirmou recentemente q ue manterá a política de separação das crianças e
seus familiares.
A lei que fundamenta a ação de Trump está
em vigor há mais de 60 anos, mas a escolha
de iniciar ou não um processo criminal contra
os imigrantes pelo ato infracionário de entrar
ilegalmente no país depende de cada governo.
A lei de separação das famílias foi criada no
governo anterior, porém só colocada em pr ática na gestão do atual presidente dos Est ados Unidos.

30. “O Brasil teve 62 mortes e 1659 casos confirm ados de dengue em 2018, diz boleti m do Ministério
da Saúde. Das infecções confirmadas, 136 casos
foram considerados graves e 1523 com sinais de
alarme” (Fonte: g1.globo.com). Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Chikungunya, zika e dengue são nomes dif erentes para a mesma doença, sem nenhuma
variação.
Em 2018, o maior índice de óbitos causados
pelo vírus da zika foi de adultos.
Até 9 de junho de 2018, a região que regi strou o maior número de casos prováveis de
Chikungunya foi a região sul do Brasil.
O combate ao mosquito aedes aegypit deve
ser realizado mesmo no período de estiagem,
pois as larvas são resistentes e eclodem no
período chuvoso, proporcionando o aumento
do número de casos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Deformidade em curva da coluna vertebral, p odendo ou não ser acompanhada de rotação das
vértebras?
(A)
(B)
(C)
(D)

leva a número significantemente menor de complicações e reoperações, comparadas à osteo ssíntese; além de melhor função do quadril e m enos dor no pós-operatório.
II. Nas fraturas com desvio e lesão parcial ou total
da retinácula, o membro inferior acometido enco ntra-se alinhado e sem encurtamento.
III. O diagnóstico é feito por meio da história, quadro
clínico e radiografia simples do quadril acometido
nas projeções anteroposterior, perfil e anteropo sterior com rotação interna de 10 graus, em grande
parte dos casos.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
I e II estão corretos.
I e III estão corretos.

34. Na síndrome do túnel do carpo?
(A)
(B)
(C)
(D)

A atrofia da musculatura hipotenar é freque nte.
O sinal de tinel ocorre na minoria dos casos.
A descompressão cirúrgica só é indica da nos
casos de atrofia da musculatura tenar.
A parestesia em território de mediano é o
sintoma mais frequente.

35. Na classificação de Garden para as fraturas do
colo femoral, as do tipo I correspondem a
(A)
(B)
(C)
(D)

Fraturas
Fraturas
Fraturas
Fraturas

completas em varo.
completas em valgo.
impactadas em varo.
impactadas em valgo.

36. No exame de um recém-nascido a manobra da
Barlow apresentou-se negativa em ambos os quadris e Ortolani positivo para o quadril esquerdo.
Neste caso podemos indicar as condições clínicas
do quadril direito e esquerdo como?
(A)
(B)
(C)
(D)

Artrose.
Escoliose.
Hérnia de Disco.
Lombalgia.

32. É definida como a perda acelerada de massa ó ssea que ocorre durante o envelhecimento?
(A)
(B)
(C)
(D)
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Luxado e luxado.
Normal e Instável.
Subluxado e luxado.
Normal e luxado.

37. A sequência correta do processo de consolidação
da fratura é?
(A)
(B)
(C)
(D)

Artrose.
Esclerose Múltipla.
Osteoporose.
Artrite Reumatoide.

Inflamação, calo duro, calo mole e anel lítico.
Inflamação, anel lítico, calo mole e calo duro.
Inflamação, calo mole, calo duro e anel lítico.
Anel lítico, inflamação, calo duro e calo mole.

33. Sobre as fraturas de fêmur, analise os itens a
seguir e assinale a alternativa correta.

38. Em relação as fraturas expostas, analise os itens
a seguir e assinale a alternativa correta.

I.

I.

A artroplastia total do quadril primária deve ser
usada na maioria dos pacientes com fraturas Ga rden 3 e 4 do colo femoral, lúcidos e hígidos, pois

A classificação para fraturas expostas proposta
por Gustilo e Anderson tipifica as fraturas em 8 t ipos.
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II. Os tendões devem ser preservados sempre que
possível, exceto nos casos em que há perda total
de sua função ou contaminação grosseira.
III. A estabilização, com a reconstituição do compr imento e do alinhamento, restabel ece a tensão das
partes moles, reduzindo assim os espaços mortos
e a formação de hematomas, além de evitar a m obilidade anormal e trauma adicional.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
II e III estão corretos.
I, II e III estão corretos.
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(D)

43. Ainda no atendimento ao adulto em parada cardiorrespiratória, indique a alternativa correta sobre
a administração de antiarrítimico:
(A)
(B)

39. Na detecção inicial da osteonecrose qual exame
de imagem apresenta maior acurácia?
(A)
(B)
(C)
(D)

Radiografia.
Ressonância nuclear magnética.
Tomografia computadorizada.
Cintilografia.

40. Na artrite séptica de quadril o paciente pode
apresentar a posição antálgica de?
(A)
(B)
(C)
(D)

Kernig.
Bonnet.
Ortolani.
Brudzinski.

41. No atendimento ao adulto em parada cardiorresp iratória com ritmo de fibrilação ventricular ou t aquicardia ventricular sem pulso ao monitor cardí aco, é indicado:
(A)
(B)
(C)
(D)

Desfibrilação.
Drenagem torácica.
Acesso venoso central.
Atropina 1 mg IV/IO em bolus, seguido de 20
ml de solução salina 0,9% e elevação do
membro.

42. Após instalação da via aérea avançada no ate ndimento ao adulto em parada cardiorrespiratória,
deve-se:
(A)

(B)

(C)

manter compressões torácicas contínuas na
frequência de 100 a 120/min sem pausas para as insuflações, oferecer 10 insufl ações/min (uma a cada 6 segundos não si ncronizadas) e checar o ritmo a cada 2
minutos.
manter compressões torácicas contínuas na
frequência máxima de 100/min sem pausas
para as insuflações, oferecer 10 insuflações/min (uma a cada 6 segundos não si ncronizadas) e checar o ritmo a cada minuto .
manter compressões torácicas contínuas na
frequência de 100 a 120/min com pausas p ara as insuflações, oferecer 10 insufl ações/min (uma a cada 6 segundos) e chec ar
o ritmo a cada minuto.

manter compressões torácicas contínuas na
frequência máxima de 100/min com pausas
para as insuflações, oferecer 10 insufl ações/min (uma a cada 6 segundos) e checar
o ritmo a cada 2 minutos.

(C)
(D)

Preferência para lidocaína 1 a 1,5 mg/kg
IV/IO. Pode ser repetida após 5 a 10 minutos
na dose de 0,5 a 0,75 mg/kg.
Preferência para amiodarona 150 mg EV (1ª
dose) em bolus, seguido de bolus de 20 mL
de solução salina a 0,9% e elevação do
membro. Pode ser repetida após 5 a 10 min utos na dose de 50 mg (2ª dose).
Preferência para lidocaína 2 a 5 mg/kg IV/IO.
Pode ser repetida após 3 a 5 minutos na d ose de 1 a 1,5 mg/kg.
Preferência para amiodarona 300 mg EV (1ª
dose) em bolus, seguido de bolus de 20 mL
de solução salina a 0,9% e elevação do
membro. Pode ser repetida após 3 a 5 min utos na dose de 150 mg (2ª dose).

44. O princípio da descentralização político administrativa, descrito na Lei 8.080/1990, inclui:
(A)
(B)
(C)
(D)

acesso aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência.
regionalização e hierarquização da rede de
serviços de saúde.
utilização da epidemiologia para o estabel ecimento de prioridades, a alocação de recu rsos e a orientação programática.
igualdade da assistência à saúde, sem pr econceitos ou privilégios de qualquer espécie .

45. Um paciente portador de hipertensão arterial si stêmica procurou uma unidade básica de saúde a
fim de receber o anti-hipertensivo receitado pelo
médico de seu plano de saúde privado. O acesso
desse paciente aos serviços públicos de saúde do
SUS é garantido pelo princípio de:
(A)
(B)
(C)
(D)

integralidade de assistência.
participação da comunidade.
universalidade.
resolutividade.

46. À direção municipal do Sistema Únic o de Saúde
(Art. 18, Lei 8.080/1990) compete, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

executar serviços de vigilância epidemiológ ica.
formar consórcios administrativos intermun icipais.
executar serviços de saneamento básico .
executar serviços de erradicação da fome e
da pobreza extrema.
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47. A equidade é um princípio ideológico do SUS.
Assinale a alternativa que descreve este princípio.
(A)
(B)
(C)
(D)

A equidade é a garantia da universalidade
considerando as diferenças.
A equidade considera todas as necessidades
de saúde do indivíduo, abrangendo suas c aracterísticas biopsicossociais e espirituais .
A equidade organiza a rede de atenção à s aúde em níveis de complexidade diferenci ados.
A equidade quer dizer tirar do centro, cons iderando os três níveis de atenção: primária,
secundária e terciária.

48. O acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas
de Entrada do SUS e se completa na rede regi onalizada e hierarquizada, de acordo com a co mplexidade do serviço. De acordo o Decreto nº
7.508/2011, são Portas de Entrada às ações e aos
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde
os serviços, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

de atenção
de atenção
de atenção
de atenção
pitalar.

primária.
de urgência e emergência.
psicossocial.
ambulatorial especializada e ho s-

49. Na ocorrência de OVACE, com obstrução grave
em paciente responsivo, deve-se executar a manobra de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Heimlich.
Chin-Lift.
Jaw-Thrust.
Leopold.

50. No Código de Ética Médica, Resol. 1931/2009, é
direito do médico:
(A)

(B)

(C)

(D)

Indicar o procedimento adequado ao pacie nte, observadas as práticas cientificamente
reconhecidas e respeitada a legislação vige nte.
Deixar de comparecer a plantão em horário
preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo imped imento.
Receitar, atestar ou emitir laudos de forma
secreta ou ilegível, sem a devida identif icação de seu número de registro no Conselho
Regional de Medicina da sua jurisdição, bem
como assinar em branco folhas de receitu ários, atestados, laudos ou quaisquer outros
documentos médicos.
Deixar de usar todos os meios disponíveis de
diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do p aciente.
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