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(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno tem 20 questões e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso de qualquer    

problema, avise imediatamente o fiscal. 
 

2. As questões desta prova apresentam 5 (cinco) alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 08 e 16, nessa     

sequência. Cada questão terá como resposta o número da alternativa que você apontar como correta (se a questão tiver 

apenas uma resposta correta) ou a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas 

(se a questão tiver mais de uma resposta correta). A atribuição de pontos só será feita se o valor numérico assinalado 

da resposta da questão incluir no mínimo uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada. Portanto, a pontuação 

integral de uma questão (60) ou a pontuação parcial de uma questão (12, 15, 20 ou 30) só será feita se o somatório 

apresentado não incluir alternativa(s) errada(s). 
 

3. Instruções sobre o cartão de registro de respostas: 
 

    CONFIRA os seguintes dados, que devem coincidir com os da sua inscrição: 

nome, número da identidade, emprego, local do emprego e local da prova. 
 

    ASSINE no local indicado. 
 

    PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 

do cartão em caso de erro ou rasura. 
 

Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das 

dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a 

questão 21 e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão 

de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 
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4. O tempo destinado para esta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o processo de    

distribuição dos cadernos de questões e incluído o tempo para o preenchimento do cartão de registro de respostas. 
 

5. Após as 10h30min, quando você terminar a prova, sinalize para que o fiscal recolha o material da sua prova, ainda na 

sua carteira, e então aguarde as instruções do fiscal.     
 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

Mas ATENÇÃO!  Só a destaque após a permissão dada pelo fiscal. 

 

................................................................................................................................................................................................................. corte aqui ............. 
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01 – A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, regulando 
para todo o território nacional as ações e os 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas de direito público ou 
privado. Considerando o Sistema Único de 
Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo 
legal, assinale o que for correto. 

 
01) Mesmo em caráter complementar a 

iniciativa privada não poderá participar 
do SUS. 

02) O SUS é constituído de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo 
poder público. 

04) A direção do SUS é única, sendo 
exercida na União, pelo Ministério da 
Saúde, nos Estados, no Distrito Federal 
e nos Municípios, pelas respectivas 
Secretarias da Saúde ou órgãos 
equivalentes. 

08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano 
constam do campo de atuação do SUS. 

16) O SUS, no nível municipal, poderá ser 
organizado em distritos, com o propósito 
da integração de recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 – Quanto às competências da direção 

municipal do SUS, assinale o que for correto. 
          

01) Planejar, organizar, controlar e avaliar 
as ações e os serviços de saúde e gerir 
e executar os serviços públicos de 
saúde. 

02) Participar do planejamento, da 
programação e da organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do SUS, 
em articulação com sua direção estadual. 

04) Fica vedada a participação do SUS no 
controle e na fiscalização dos 
procedimentos dos serviços privados de 
saúde. 

08) Colaborar na fiscalização das agressões 
ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e 
atuar junto aos órgãos municipais e 
estaduais para controlá-las. 

16) Participar da execução, do controle e da 
avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho. 

 
                
 
 

 
 

03 – As ações de saúde pública no Brasil devem 

estar voltadas, ao mesmo tempo, para o 
indivíduo e para a comunidade, para a 
prevenção e para o tratamento, sempre 
respeitando a dignidade humana. Nesse 
contexto e no que se refere aos princípios, 
definidos em lei, que embasam essas ações, 
assinale o que for correto. 

           
01) Universalidade de acesso. 
02) Não hierarquização da rede de serviços. 
04) Integralidade  de assistência. 
08) Ênfase na centralização dos serviços. 
16) Descentralização político-administrativa. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04 – A Emenda Constitucional no 29, de 13 de 

setembro de 2000, alterou dispositivos da 
Constituição Federal relacionados em 
destaque para o setor de saúde, para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações e dos serviços 
públicos de saúde. Nesse contexto, assinale 
o que for correto.  

 
01) A Emenda Constitucional no 29/2000 

alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações públicas da 
saúde. 

02) A Emenda Constitucional no 29/2000 
alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento dos serviços públicos da 
saúde. 

04) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
o Estado poderá intervir no Município 
que não aplicar o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e nos serviços de saúde. 

08) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas 
esferas federal, estadual, distrital e 
municipal, deverão ser estabelecidas por 
Lei Complementar, mediante avaliação a 
ser feita anualmente. 

16) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
a União poderá intervir no Estado, ou no 
Distrito Federal, quando não ocorrer a 
aplicação do mínimo exigido da receita 
resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e no serviços de saúde. 

 

                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 – A Norma Operacional Básica no 01/91 do 
Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) 
teve por objetivo fornecer as primeiras 
instruções aos responsáveis pela implantação 
e operacionalização do Sistema Único de 
Saúde, estabelecendo os aspectos de 
natureza operacional e os intrinsicamente 
necessários ao gerenciamento dos serviços 
e das ações de saúde, como também do 
controle, do acompanhamento e da 
fiscalização da aplicação de recursos.  

 
01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a 

constituição dos Conselhos de Saúde, 
para funcionamento em caráter 
permanente e deliberativo, com 
representação paritária e compostos por 
representantes dos governos, dos 
prestadores de serviços e dos 
profissionais de saúde (50%) e usuários 
(50%), para atuação na formulação de 
estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros. 

02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha 
básica dos Fundos de Saúde, de 
natureza contábil e financeira, vinculados 
aos objetivos do SUS e detentores de 
prévia autorização pelo legislativo para 
aplicação de suas receitas através de 
dotação consignada na Lei de Orçamento 
ou em crédito adicional.   

04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-
SUS 01/91 constaram como de gerência 
pelo órgão de saúde da esfera 
correspondente e fiscalizados pelo 
Conselho de Saúde respectivo. 

08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido 
na NOB-SUS 01/91 como requisito 
básico para a transferência automática 
de recursos aos Municípios, devendo ser 
elaborado com a abordagem dos 
seguintes aspectos: finalidades especiais, 
plano de trabalho elaborado, plano de 
trabalho executado e resultados 
alcançados. 

16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a 
avaliação técnica e financeira do SUS 
em todo o Território Nacional seria 
efetuada e coordenada pelo Ministério 
da Saúde e INAMPS, em cooperação 
técnica com os Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 

 
                
 
 

 
 



06 – Sobre os mediadores químicos envolvidos na 

fisiopatologia da renite alérgica, assinale o que for 
correto. 

 
01) A interleucina 5 (IL-5) tem papel importante na 

manutenção da inflamação eosinofílica porque inibe 
mecanismos de apoptose celular dos eosinófilos. 

02) Os eosinófilos liberam proteína básica principal, 
proteína eosinófilica catiônica e leucotrienos C4 
quando atingem os tecidos. 

04) Dá-se início à inflamação alérgica no momento em 
que uma molécula exógena é inalada e se deposita 
sobre a mucosa nasal. 

08) A ligação da IgE com os seus receptores gera a 
liberação de mediadores que são responsáveis 
pelos sintomas de congestão nasal, rinorreia, 
prurido e espirros. 

16) Durante a fase imediata da resposta alérgica, a 
produção de IL-9 e IL-13 induz o linfócito B a 
diferenciar-se em plasmócito e produzir IgE 
específica ao antígeno que deu início ao processo. 

 
                
 
 

 

07 – Assinale o que for correto no que se refere à polipose 

nasossinusal. 
 

01) A prevalência na população geral é considerada 
alta, sendo mais comum em adultos que em 
crianças. 

02) Atinge principalmente as raças caucasiana e negra. 
04) A incidência é maior em homens que em mulheres 

e aumenta significativamente após os 40 anos. 
08) Ocorre mais raramente em subgrupos de pacientes 

com asma e intolerância ao ácido acetilsalicílico. 
16) A associação da cirurgia funcional nasal e 

tratamento clínico com corticóide tópico nasal é 
frequentemente usada no tratamento da polipose 
nasossinusal. 

 
                
 
 

 

08 – Paciente com perda auditiva unilateral lentamente 

progressiva, acompanhada de zumbido e episódios de 
desequilíbrio (sem crises vertiginosas), há 2 anos. Nesse 
caso, assinale o que for correto no que se refere à 
principal hipótese diagnóstica. 

 
01) Doença de Meniére. 
02) Schwannoma vestibular. 
04) Neurite vestibular. 
08) Vertigem posicional paroxística benigna. 
16) Vertigem de origem metabólica. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 – Em relação à anatomia do nariz, assinale o que for 

correto. 
 

01) As conchas nasais delimitam espaços na parede 
lateral do nariz chamados meatos nasais. 

02) O septo nasal é formado quase exclusivamente 
pelo osso vômer. 

04) A parede lateral do nariz é formada apenas pelos 
ossos lacrimal, etmoide e esfenoide. 

08) Externamente, o nariz é formado por uma parte 
óssea e dois pares de cartilagens que não tem 
relação com o septo nasal. 

16) As conhas fazem parte da parede lateral do nariz, 
sendo a superior e a média parte do osso etmóide, 
e a inferior um osso isolado. 

 
                
 
 

 

10 – Em relação à resistência que o ar encontra na via aérea, 

durante a inspiração, assinale o que for correto. 
 

01) O nariz é responsável por cerca de 2/3 da 
resistência total da via aérea. 

02) O reflexo vasomotor nasal interfere na resistência 
da via aérea, especialmente na resistência nasal. 

04) O nariz é responsável por cerca de 20% da 
resistência total da via aérea. 

08) O ponto de maior resistência em toda via aérea é a 
válvula nasal. 

16) A cavidade oral, na respiração oral exclusiva, é 
responsável por cerca de 60% da resistência total 
da via aérea. 

 
                
 
 

 

11 – No que se refere aos fatores predisponentes para otite 

externa difusa, assinale o que for correto. 
 

01) Utilização de cotonoides. 
02) Perfuração de membrana timpânica. 
04) Prática de natação. 
08) Utilização de prótese auditiva. 
16) Eczema do conduto auditivo externo. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 – Sobre o diagnóstico radiológico das rinossinusites, 

assinale o que for correto. 
 

01) A tomografia computadorizada deve ser realizada 
nos casos com indicação cirúrgica e não é indicada 
em quadros agudos que não estejam evoluindo 
bem, apesar de um adequado tratamento clínico. 

02) A tomografia computadorizada é considerada 
padrão ouro para a avaliação radiológica dos seios 
paranasais. 

04) As variações anatômicas que mais frequentemente 
podem estar associadas à rinossinusite crônica ou 
recorrente são, entre outras: desvio septal 
causando obstrução do meato médio, 
pneumatização exuberante das células do agger 
nasi, concha média bolhosa, concha média 
paradoxal, processo uniforme pneumatizado e 
célula de Haller. 

08) A ressonância magnética é o melhor método para 
avaliação dos seios paranasais, no entanto, pelo 
seu elevado custo, é reservada para casos 
especiais. 

16) A tomografia computadorizada está indicada em 
casos de história clínica compatível com 
rinossinusite crônica, recorrente ou suas 
complicações. 

 
                
 
 

 

13 – Em relação ao crescimento dento facial e à obstrução 

nasal na criança, assinale o que for correto. 
 

01) A presença de mais uma apneia obstrutiva por hora 
na criança é considerada patológica. 

02) Alterações oclusais, como mordida aberta e/ou 
cruzada, podem estar presentes. 

04) O maior crescimento do esqueleto facial coincide 
com o período de maior crescimento do tecido 
linfoide de Waldeyer. 

08) A criança com respiração oral crônica tende a 
apresentar hipoplasia maxilar e prognatismo 
mandibular. 

16) Hiperatividade e irritabilidade podem ser 
consequências da má qualidade do sono. 

 
                
 
 

 

14 – No que se refere aos fatores relacionados com a otite 

média secretora, assinale o que for correto. 
 

01) Infecção do conduto auditivo externo. 
02) Imunodeficiência. 
04) Tumor de rinofaringe. 
08) Infecção das vias aéreas superiores. 
16) Otite média aguda tratada inadequadamente. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 – Assinale o tipo de perda auditiva provocada pela 

otospongiose (otosclerose). 
 

01) Apenas neurosensorial. 
02) Neurosensorial flutuante. 
04) Apenas condutiva. 
08) Neurosensorial e condutiva. 
16) Condutiva flutuante. 

 
                
 
 

 

16 – Em relação aos nódulos de pregas vocais, assinale o 

que for correto. 
 

01) São lesões de massa, simétricas, bilaterais, 
esbranquiçadas ou levemente avermelhadas. 

02) São lesões que se desenvolvem na região anterior 
das pregas vocais, na metade da área de maior 
vibração glótica. 

04) São lesões benignas. 
08) São lesões decorrentes essencialmente do abuso 

vocal. 
16) São lesões muito comuns em homens adultos. 
 

 
                
 
 

 

17 – Lactente de 10 semanas de vida, sem queixas anteriores 

ou infecção das vias aéreas superiores prévia, com 
estridor, principalmente inspiratório, que piora com o 
choro e com a posição supina e melhora com a extensão 
cervical. Nesse contexto, assinale o que for correto no 
que se refere à hipótese diagnóstica. 

 
01) Paralisia das pregas vocais. 
02) Estenose subglótica. 
04) Hemangioma subglótico. 
08) Corpo estranho. 
16) Laringomalacia. 

 
                
 
 

 

18 – Lactente de 10 semanas de vida, sem queixas anteriores 

ou infecção das vias aéreas superiores prévia, com 
estridor, principalmente inspiratório, que piora com o 
choro e com a posição supina e melhora com a extensão 
cervical. Nesse contexto, assinale o que for correto no 
que se refere ao melhor exame para a confirmação 
diagnóstica. 

 
01) Broncoscopia. 
02) Laringoscopia direta + biopsia. 
04) Fibrolaringoscopia. 
08) Eletromiografia. 
16) Angiografia. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 



19 – Assinale o que for correto no que se refere às massas 

cervicais congênitas medianas. 
 

01) Cisto do ducto tireoglosso. 
02) Laringocele. 
04) Cisto dermoide. 
08) Ranula. 
16) Cisto tímico. 

 
                
 
 

 

20 – No que se refere às complicações da otite média 

crônica, assinale o que for correto. 
 

01) Meningite. 
02) Paralisia facial periférica. 
04) Otite externa supurativa. 
08) Fistula labiríntica. 
16) Empiema subdural. 

 
                
 
 

 

 


