CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL-RJ - 002/2018
13 de janeiro de 2019

MÉDICO ORTOPEDISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 40 (quarenta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (6.11.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões (com exceção para os enquadrados no item 6.9.2.1);
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 6.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões (com exceção para os enquadrados no item 6.9.2.1) e a folha de respostas
e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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PORTUGUÊS
Leia o texto do poeta Augusto dos Anjos para
responder às questões de 01 a 03:

O texto servirá de base para as questões 04 e 05:
Maneira de amar

Vozes de um túmulo

O jardineiro conversava com as flores e elas se
habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas
a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um
gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque
não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são
orgulhosos de natureza.
Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças,
pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não
ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante
embaraçosa, que as outras flores não comentavam.
Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de
girassol e de renovar-lhe a terra, na devida ocasião.
O dono do jardim achou que seu empregado perdia
muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente
não fazendo coisa alguma. E mandou-o embora, depois de
assinar a carteira de trabalho.
Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes
e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a
mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol,
que não se conformava com a ausência do homem.
“Você o tratava mal, agora está arrependido?” ”Não,
respondeu, estou triste porque agora não posso tratá-lo
mal. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé
de girassol e de renovar-lhe a terra, na devida ocasião. Ele
sabia disso, e gostava”.

Morri! E a Terra — a mãe comum — o brilho
Destes meus olhos apagou!… Assim
Tântalo, aos reais convivas, num festim,
Serviu as carnes do seu próprio filho!
Por que para este cemitério vim?!
Por quê?! Antes da vida o angusto trilho
Palmilhasse, do que este que palmilho
E que me assombra, porque não tem fim!
No ardor do sonho que o fronema exalta
Construí de orgulho ênea pirâmide alta,
Hoje, porém, que se desmoronou
A pirâmide real do meu orgulho,
Hoje que apenas sou matéria e entulho
Tenho consciência de que nada sou!
QUESTÃO 01
Pode-se dizer que a partir da morte, o eu lírico:
A) Tornou-se otimista e reconheceu os erros;
B) Percebeu a efemeridade da vida e tomou consciência de
que não tinha motivos para ser orgulhoso;
C) Notou que a vida não acaba com a morte; o tom
espiritual do poema mostra essa verdade;
D) Continuou sendo orgulhoso e superior aos demais.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 04
Quanto à tipologia, a sequência que predomina no texto
é:

QUESTÃO 02
“Por quê?! Antes da vida o angusto trilho” Através do
contexto, pode-se afirmar que é sinônimo da palavra
destacada:

A) Descritiva;
B) Injuntiva;
C) Narrativa;
D) Dialogal.

A) Apertado;
B) Leve;
C) Largo;
D) Espaçoso.

QUESTÃO 05
A classe gramatical da palavra destacada está correta na
opção:

QUESTÃO 03
Além da função poética, está presente no texto a função:

A) “o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver
o rosto que lhe sorria...” (preposição);
B) “E mandou-o embora...” (artigo);
C) “Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé
de girassol e de renovar-lhe a terra, na devida ocasião.”
(conjunção adverbial temporal);
D) “...as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não
tinham induzido o girassol a mudar de atitude.” (índice
de indeterminação do sujeito).

A) Fática;
B) Conativa;
C) Referencial;
D) Emotiva.
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O texto servirá de base para as questões 06 e 07:

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta quanto à regência:
A) Ele namora com uma amiga de infância;
B) Falta de punição implica corrupção;
C) Chegamos cedo na empresa;
D) O povo esquece, rapidamente, dos crimes que abalaram
a sociedade.

QUESTÃO 06
Pelas características o gênero textual é:
A) Anúncio publicitário;
B) Infográfico;
C) Charge;
D) Cartum.
QUESTÃO 07
“Se não existisse, o brasileiro inventava”. Que outro
elemento coesivo poderia substituir o termo destacado,
sem alterar o sentido?
A) Porque;
B) Caso;
C) Embora;
D) Logo.
QUESTÃO 08
Assinale a opção em que todas as palavras estão
acentuadas de acordo com a Gramática Normativa:
A) Idéia, mausoléu, chapéu e eles vêm;
B) Feiúra, viúva, Maracanaú e baú;
C) Perdôo, juízes, jabutí e pôr(verbo);
D) Eles têm, amém, contém e bônus.
QUESTÃO 09
Assinale a opção em que a pontuação do trecho de
Machado de Assis, está correta:
A) Cada qual sabe amar a seu modo, o
importa; o essencial, é que saiba amar;
B) Cada qual sabe amar a seu modo; o
importa; o essencial é que, saiba amar;
C) Cada qual sabe amar a seu modo; o
importa; o essencial é que saiba amar;
D) Cada qual sabe amar a seu modo; o
importa o essencial é que saiba amar.

modo, pouco
modo, pouco
modo, pouco
modo pouco
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Marque a alternativa que representa a negativa da
proposição.

QUESTÃO 15
No estudo do Raciocínio Lógico existe o que chamamos de
premissas que são princípios importantes e que é a “base”
do Raciocínio Lógico. Analise as afirmativas a seguir e
marque a opção correta.

“Pedro trabalha na farmácia e José é seu assistente.”
A) Pedro trabalha na farmácia e José não é seu assistente;
B) Pedro não trabalha na farmácia ou José não é seu
assistente;
C) Pedro trabalha na farmácia ou José é seu assistente;
D) Pedro não trabalha na farmácia ou José é seu
assistente.

I. Uma proposição sempre será somente verdadeira.
(Princípio da Identidade);
II. Uma proposição ou será falsa ou será verdadeira não
existe outra possibilidade. (Princípio do Terceiro
Excluído);
III.
Uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa
ao mesmo tempo. (Princípio da não contradição).

QUESTÃO 12
Uma torneira sozinha enche um tangue em 10 horas. Uma
2º torneira sozinha enche o mesmo tangue em 7 horas.
Em quanto tempo, aproximadamente, as duas torneiras
juntas enchem o tangue que está completamente vazio?
A) 3
B) 4
C) 4
D) 5

horas
horas
horas
horas

e
e
e
e

Estão corretas:
A) I e II, somente;
B) I e III, somente;
C) II e III, somente;
D) I, II e III.

17 minutos;
12 minutos;
36 minutos;
8 minutos.

QUESTÃO 16
O jogo torre de Hanói é um jogo criado pelo matemático
Èdouard Lucas (1842 -1891). O jogo contém três pinos e
alguns discos estão uns sobre os outros em ordem
crescente de tamanho de cima para baixo.
O objetivo é passar todos os discos em uma quantidade
mínima de movimentos para um outro pino de modo que
o disco menor sempre fica em cima do disco maior como
mostra a figura abaixo com 5 discos, como exemplo.

QUESTÃO 13
Seja A = {0, 1, 2, 5} e B = {0, 1, 5}. Pode-se afirmar que:
A) B – A = {2};
B) B ⊂ A;
C) (A ∩ B) ∪ A = B;
D) 5 ⊂ (A ∪ B).

QUESTÃO 14
João pretende ir ao shopping de sua cidade cuja distância
é 55 km. Para isso ele pegará um táxi que cobra um valor
fixo de R$3,90 mais R$ 1,50 por cada quilometro
percorrido. Quanto ele pagará ao taxista de sua casa até
o shopping?

A) R$
B) R$
C) R$
D) R$

82,50;
84,50;
86,40;
89,40.

Fonte: pt.khanacademy.org
Para 1 disco é necessário 1 movimento. Para 2 discos são
necessários 3 movimentos, para 3 discos são necessários
7 movimentos, para 4 discos são necessários 15
movimentos. Observando o padrão quantos movimentos
mínimos serão necessários para uma torre com 10 discos?
A) 128;
B) 511;
C) 1001;
D) 1023.
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QUESTÃO 17
“Um quadrado mágico é uma tabela quadrada de lado n,
onde a soma dos números das linhas, das colunas e das
diagonais é constante, sendo que nenhum destes números
se repete.
Existem diversas versões sobre a origem dos quadrados
mágicos, mas a maior evidência é que tenha vindo da
China ou Índia, por volta de 3000 a.C. O nome quadrado
mágico foi dado, pois na época achava-se que esses tipos
de quadrados tivessem poderes especiais, fazendo com
que muitos usassem gravados em metal ou em pedra, em
forma de amuletos ou talismãs.”

QUESTÃO 19
Proposições compostas ligadas pelo conectivo “e” são
chamadas de conjunções. Sobre o valor lógico da
proposição conjuntiva marque a alternativa correta.

Um dos quadrados mágicos mais simples é de ordem 3x3,
ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas de modo que a soma em
todas as linhas e todas as colunas e as duas diagonais é
sempre igual a 15.

QUESTÃO 20
Analise a sequência numérica a seguir:

Veja um exemplo:

Sabendo que a sequência cresce infinitamente qual o valor
do 10º termo menos o 7º termo?

A) Além do conectivo “e” é comum o uso de outros
conectivos na conjuntiva, como: ou, e, se, então;
B) A conjunção será verdadeira quando ambas as
proposições componentes forem verdadeiras;
C) A proposição conjuntiva será falsa quando as duas
proposições componentes são verdadeiras;
D) A proposição conjuntiva não possui um valor falso e
assume sempre um valor verdadeiro.

Fonte: matematicaefacil.com.br

2
7
6

9
5
1

70, 71, 700, 701, 7000, 7001, ...

4
3
8

A) 699300;
B) 693001;
C) 630000;
D) 630001.

Existem algumas maneiras de fazer um quadrado mágico
de ordem 3x3, porém um desses números sempre
aparecerá no mesmo lugar. Marque a alternativa que
representa o número descrito.
A) 1;
B) 3;
C) 5;
D) 6.
QUESTÃO 18
A proposição a seguir é chamada de disjuntiva, pois é
composta por uma ou duas preposições unidas pelo
conectivo “ou”.
Eu te darei um presente ou comprarei uma viagem.
Sobre a proposição acima marque a alternativa que torna
a preposição disjuntiva falsa.
A) Quando forem cumpridos os dois objetivos;
B) Quando for cumprido somente o 1º objetivo (o
presente);
C) Quando for cumprido apenas o 2º objetivo (a viagem);
D) Quando não forem cumpridos nenhum dos objetivos (o
presente e a viagem).
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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 21
Lançado pelo Governo Federal, visa a integração,
coordenação e cooperação entre governo federal, estados
e sociedade. Entre os pontos principais, compreendem a
modernização do sistema penitenciário e o combate às
organizações criminosas, bem como a redução do
feminicídio e violência contra a mulher. Denomina-se este
plano de:
A) Plano
B) Plano
C) Plano
D) Plano

QUESTÃO 24
Aquecimento global é o aumento da temperatura média
dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da
Terra que pode ser consequência de causas naturais e
atividades humanas. São consequências de ações
humanas:
A) Separação e reciclagem do lixo;
B) Queima de combustíveis fósseis (derivados do petróleo,
carvão mineral e gás natural) para geração de energia);
C) Uso e reutilização consciente da água;
D) Seca no Nordeste.

Brasileiro de Segurança e Polícia;
Nacional de Segurança Pública;
Nacional de Integração entre Polícias;
Nacional de Seguridade Brasileira.

QUESTÃO 25
A Constituição brasileira prevê a igualdade entre todos,
assim sendo, é de responsabilidade do governo criar
condições capazes de fazer com que as pessoas
portadoras de deficiência consigam atingir os mesmos
objetivos. Sendo assim, uma das atuais cobranças da
sociedade são as políticas de inclusão social. Elas dizem
respeito a:

QUESTÃO 22
O Programa criado com ação conjunta dos Ministérios da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da
Educação (MEC) com o objetivo de promover o
intercâmbio de ciência, tecnologia e inovação em âmbito
mundial destinado a alunos brasileiros de graduação e de
pós-graduação que ganham bolsas para o exterior e
alunos do exterior que queiram estudar no Brasil. Trata-se
do Programa:

A) Criar rampas de acesso para deficientes e idosos;
B) Promover cursos de libras para entendimento por todas
as pessoas;
C) Apresentar legendas em braille para entendimento
pelos deficientes visuais;
D) Todas as respostas estão certas.

A) Mais médicos;
B) Ciência Sem Fronteiras;
C) Bolsa Família;
D) Ciência e Inovação.
QUESTÃO 23
Há quatorze anos, o sociólogo e consultor britânico John
Elkington formulou o conceito Triple Bottom Line – o tripé
da sustentabilidade – expressão consagrada atualmente e
também conhecida como os “Três Ps” (people, planet and
profit) ou, em português, “PPL” (pessoas, planeta e lucro).
Segundo esse conceito, para ser sustentável uma
organização ou negócio deve ser:
A) Financeiramente rentável, socialmente igualitário
ambientalmente viável;
B) Financeiramente
viável,
socialmente
justo
ambientalmente responsável;
C) Financeiramente organizado, socialmente justo
ambientalmente responsável;
D) Financeiramente viável, socialmente igualitário
ambientalmente legal.

e
e
e
e
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QUESTÃO 26
Todos os dias, centenas de latino-americanos tentam
cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o
México. Mas ao entrar no país sem permissão, elas podem
enfrentar leis cada vez mais rígidas. Desde abril o governo
do presidente Donald Trump coloca em prática uma
política de “tolerância zero” que visa desencorajar a
imigração, permitindo que os imigrantes ilegais adultos
sejam acusados criminalmente. Acerca deste tema, analise
as assertivas abaixo:

QUESTÃO 29
A greve dos caminhoneiros foi a paralisação dos
motoristas de caminhão ocorrida do dia 17 de maio a 1º
de junho de 2018. Os grevistas pediam
A) Aumento de salário para a categoria;
B) O fim do aumento do diesel, isenção de pedágio de
eixos suspensos (caminhões sem carga) e tabelamento
dos fretes;
C) Redução na carga horária para os caminhoneiros;
D) Redução no valor dos pedágios e tabelamento dos
fretes.

I.

Se o adulto for pego atravessando a fronteira sem um
visto, ele é levado a um centro de detenção de
imigrantes, apresentado a um juiz para que o seu caso
seja avaliado;
II. As detenções são por tempo definido em dois anos;
III. Como as crianças não podem ser mantidas nas
instalações com adultos, elas são separadas dos pais
e levadas a abrigos, enquanto o processo corre na
Justiça;
IV. Crianças correm o risco de deportação imediata ou de
meses em detenção.

QUESTÃO 30
A desigualdade social prejudica e limita a situação social
de muitas pessoas e limita o acesso a direitos básicos,
como educação, saúde, qualidade de vida, trabalho,
moradia etc. Nesta perspectiva, constata-se, que:
A) Quem é de família pobre tem probabilidade de instrução
de qualidade, visto que há greves nas escolas públicas;
B) Os melhores empregos passam de pai para filho,
dificultando o acesso de pessoas mais pobres;
C) A meritocracia é verdade. Dificilmente uma pessoa
pobre alcançará, por seus méritos, altos escalões;
D) Os principais problemas sociais e ambientais estão
ligados à desigualdade. Para reduzir e vencê-la, é
fundamental fortalecer a participação social e a
mobilização para incluir políticas públicas de combate e
enfrentamento das desigualdades sociais.

Estão corretas:
A) I, II e III, somente;
B) II, III e IV, somente;
C) I, III e IV, somente;
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 27
LIBRAS é a sigla de um conjunto de formas gestuais
utilizado para a comunicação entre pessoas surdas e
outras pessoas, sejam elas surdas ou ouvintes. Assinale a
opção que se refere a este enunciado.
A) Língua Brasileira de Surdos;
B) Língua Brasileira de Sinais;
C) Literatura Brasileira para Surdos;
D) Língua Básica através de Sinais.
QUESTÃO 28
A reciclagem é o processo que visa transformar materiais
usados em novos produtos com vista a sua reutilização.
Com isso, materiais que seriam destinados ao lixo
permanente podem ser reaproveitados. Assim, uma das
ações é a coleta seletiva do lixo que auxilia na separação
e recolhimento desses resíduos descartados por empresas
e pessoas. A separação é realizada em “lixeiras” que,
frequentemente, são caraterizadas em cinco cores. Estas
cores são:
A) Azul, verde, amarela, vermelha, marrom;
B) Azul, verde, rosa, branca, marrom;
C) Azul, verde, amarela, branca, vermelha;
D) Branca, verde, amarela, vermelha, marrom.
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SAÚDE PÚBLICA
QUESTÃO 31
A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 regula, em todo o
território nacional, as ações e serviços de saúde,
executados isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas
de direito Público ou privado. De acordo com essa Lei
temos que:

QUESTÃO 33
Em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde
(SUS), analise os itens:
I.

As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas
especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera
de poder onde forem arrecadadas;
II. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) serão depositados em conta especial, em esfera
estadual, e movimentados sob fiscalização somente do
Ministério da Saúde;
III. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu
sistema de auditoria, a conformidade à programação
aprovada da aplicação dos recursos repassados a
Estados e Municípios.

A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a
identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde;
B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de
acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição
Federal, sendo exercida somente na esfera do governo
federal;
C) Não são estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de
Saúde, o atendimento domiciliar e a internação
domiciliar;
D) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a
instituições prestadoras de serviços de saúde com
finalidade lucrativa.

Estão corretos:
A) Somente os itens I e II;
B) Somente os itens I e III;
C) Somente os itens II e III;
D) Todos os itens.

QUESTÃO 32
As Normas Operacionais foram transformadas e um novo
instrumento chamado Pacto Pela Saúde, criado por meio
da Portaria 399/GM em 22 de fevereiro de 2006. Sobre
este assunto, analise os itens:

QUESTÃO 34
De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde,
é atribuição exclusiva dos municípios:
A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada
(PPI) da saúde;
B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
C) Execução de ações de vigilância em saúde;
D) Identificação das necessidades sanitárias da população.

I.

O Pacto em Defesa do SUS busca em seu foco central
estabelecer prioridades, conhecer o contexto e as
determinantes da saúde, as condições de vida das
pessoas, para contribuir com a melhoria da sua
qualidade de vida;
II. O Termo de Compromisso de Gestão substitui os
processos de habilitação das várias formas de gestão
anteriormente vigentes e estabelece metas e
compromissos para cada ente da Federação (Estados
e Municípios), sendo renovado a cada três anos;
III. O Pacto de Gestão busca promover inovações nos
processos e instrumentos de gestão e tem como
objetivo alcançar maior eficiência na solução de
problemas, e qualidade na prestação de serviços do
SUS.

QUESTÃO 35
Sobre o Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta:
A) Significa uma ação prioritária no campo da saúde que
deverá ser executada com foco em resultados e com a
explicitação
inequívoca
dos
compromissos
orçamentários e financeiros para o alcance desses
resultados;
B) O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela
Saúde, não representa uma grande mudança na forma
de pactuação do SUS vigente até então;
C) O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da
gestão pública por resultados;
D) O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do
primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados os
resultados do Termo de Compromisso de Gestão do ano
anterior e pactuadas novas metas e objetivos a serem
atingidos no ano em curso.

Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

os itens I e III;
os itens II, III;
o item II;
o item III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 36
Em relação ao pé torto congênito, podemos afirmar que a incidência na população geral e o acometimento bilateral ocorrem
respectivamente:
A) 1/10000 nascidos vivos; 75% bilateral;
B) 1/1000 nascidos vivos; 50% bilateral;
C) 1/10000 nascidos vivos; 25% bilateral;
D) 1/1000 nascidos vivos; 75% bilateral.
QUESTÃO 37
Acerca do pé Tálus Vertical Congênito a indicação cirúrgica exata é determinada pela:
A) Idade da criança e gravidade da deformidade;
B) Falha no tratamento conservador e idade da criança;
C) Recidiva e gravidade da deformidade;
D) Mobilidade articular e idade da criança.
QUESTÃO 38
Segundo a classificação Wassel, para quais tipos de polegar duplicado pode-se realizar o procedimento de Bilhaut-Cloquet?
A) III e IV;
B) IV e V;
C) I e II;
D) V e VII.
QUESTÃO 39
Em qual das condições abaixo há maior frequência de degeneração maligna para Condrossarcoma?
A) Encondroma solitário;
B) Osteocondroma;
C) Doença de Ollier;
D) Síndrome de Freeman-Sheldon.
QUESTÃO 40
Segundo a classificação de Tile para as lesões do anel pélvico, o tipo B2-2 consistem em:
A) Lesões
B) Lesões
C) Lesões
D) Lesões

estáveis e por fratura da asa do Ilíaco;
parcialmente estáveis e por compressão lateral;
parcialmente estáveis e em alça de balde;
instáveis com fratura/luxação sacroilíaca.
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