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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (07 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 40 ( quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 (dois pontos e vinte e cinco décimos) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 31/10/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 21/11/2017 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 14, de 24/08/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO – LEGISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
01) Constitui comunicação compulsória 
feita por médico às autoridades 
competentes de fato profissional por 
necessidade social ou sanitária: 
 
A) Atestado. 
B) Notificação. 
C) Parecer. 
D) Relatório. 
 
 
02) Marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) As necropsias devem ser realizadas 
pelo menos seis horas após o óbito. 
B) Não se concebe, juridicamente, laudo 
indireto de necropsia. 
C) As necropsias de casos de morte por 
tiro podem ser realizadas à noite. 
D) Se há evidência externa da causa da 
morte, pode-se dispensar a necropsia e 
realizar apenas o exame cadavérico. 
 
 
03) O período após a morte 
recomendado pelo Código de Processo 
Penal para início das necropsias é de: 
 
A) 2 horas. 
B) 4 horas. 
C) 6 horas. 
D) 8 horas. 
 
 
04) Pode-se dizer sobre os peritos não 
oficiais: 
 
A) Cada perícia exige dois peritos. 
B) Exige-se formação médica. 
C) Não prestam compromisso legal para 
atuarem. 
D) São concursados. 
 

05) Experimentalmente, o enforcamento 
evolui em três períodos até o êxito letal. 
Constitui um sinal clínico característico 
da evolução do seu “segundo período”: 
 
A) Calor. 
B) Convulsão. 
C) Perda da consciência. 
D) Zumbido. 
 
 
06) É muito importante em Medicina 
Legal a estimativa do tempo aproximado 
de permanência de um corpo dentro da 
água e sua transformação após a morte. 
Mesmo tendo em conta as múltiplas 
variáveis que podem atuar, o tempo 
aproximado de morte e permanência em 
meio líquido de um corpo que mostrou 
as seguintes características: “pequenas 
crostas arredondadas de sais calcários 
sobre remanescentes da pele” é de: 
 
A) Três meses de morte. 
B) Seis meses de morte. 
C) Um dia de morte. 
D) Uma semana de morte. 
 
 
07) A ação potencializadora dos efeitos 
tóxicos determinados pela ingestão 
simultânea de várias substâncias venosas 
é denominada: 
 
A) Fixação. 
B) Sinergismo. 
C) Toxicidade. 
D) Transformação. 
 
 
08) A perda da tensão do globo ocular, o 
enrugamento da córnea e a mancha 
negra da esclerótica (sinal de Sommer e 
Larcher), caracterizam um fenômeno 
abiótico consecutivo denominado: 
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A) Rigidez cadavérica. 
B) Espasmo cadavérico. 
C) Esfriamento cadavérico. 
D) Desidratação cadavérica. 
 
 
09) Um cadáver de homem adulto, 
exumado, apresentava redução do peso, 
pele dura, seca, enrugada e de tonalidade 
enegrecida; a sua face conservava, de 
maneira vaga, os traços fisionômicos 
mostrados em vida. 
O fenômeno transformativo 
caracterizado pela descrição é de: 
 
A) Maceração. 
B) Mumificação. 
C) Putrefação. 
D) Saponificação. 
 
 
10) Em relação à cronologia da morte, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A reação sulfídrica antecede a rigidez 
cadavérica. 
B) A “mancha verde abdominal” é a 
primeira a aparecer. 
C) A reação sulfídrica é posterior ao 
aparecimento das hipóstases. 
D) O espasmo cadavérico é o mais 
precoce e constante dos fenômenos 
cadavéricos. 
 
 
11) Nas mortes por calor (queimaduras) 
o sinal da Montalti corresponde à: 
 
A) Coleção hemática no espaço 
extradural. 
B) Posição de boxer da vítima de 
carbonização. 
C) Flictemas simulando bolhas de 
putrefação. 
D) Presença de fuligem nas vias aéreas. 
 
 
12) As equimoses representam o 
extravasamento e dispersão do sangue 
nas malhas dos tecidos e podem surgir 

em diversas partes do corpo, bem como 
assumir certos tipos de coloração. De 
acordo com o espectro de Legrand Du 
Saulle, uma equimose de coloração 
amarela indica ter sido causada há, 
aproximadamente: 
 
A) Sete dias. 
B) Duas horas. 
C) Um dia. 
D) Doze dias. 
 
 
13) Constitui um fenômeno 
transformativo destrutivo observado nos 
cadáveres: 
 
A) Calcificação. 
B) Corificação. 
C) Adipocera. 
D) Autólise. 
 
 
14) Parecer médico legal é constituído 
de todas as fases do relatório com 
EXCEÇÃO do: 
 
A) Histórico. 
B) Conclusão. 
C) Descrição. 
D) Discussão. 
 
 
15) O relatório médico legal exarado de 
uma perícia médica, digitado pelo 
próprio médico, denomina-se: 
 
A) Auto. 
B) Laudo. 
C) Atestado. 
D) Parecer. 
 
 
16) Constitui um exemplo de asfixia 
mecânica pura de interesse médico legal: 
 
A) Sufocação direta. 
B) Estrangulamento típico. 
C) Enforcamento completo. 
D) Esganadura antebraqueal. 
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17) A circulação póstuma de Brouardel 
é: 
 
A) Um sinal patognomômico de morte 
encefálica, pesquisado nos casos de 
aproveitamento de órgão do cadáver para 
transplantes. 
B) Responsável pela positividade da 
prova de fluoresceína de Icard, na 
comprovação da morte real. 
C) Responsável pela formação das 
hipóstases no cadáver. 
D) Um sinal de que o cadáver já está em 
franco processo de putrefação. 
 
 
18) Em relação à cronotanatodiagnose, 
podemos afirmar que, se observarmos 
movimentação de espermatozóides na 
vesícula seminal, a morte poderá ter 
ocorrido: 
 
A) Até uma hora. 
B) Entre uma e duas horas. 
C) Até doze horas. 
D) Até trinta e seis horas. 
 
 
19) Para o exame necroscópico do 
segmento cefálico (incisão do couro 
cabeludo) é realizada a incisão: 
 
A) Fronto-occipital horizontal. 
B) Têmporo-occipital-temporal. 
C) Bimastóide vertical. 
D)Fronto-interparieto-occipital 
segmentar. 
 
 
20) Corpo de delito deve ser considerado 
o conjunto de: 
 
A) Lesões sofridas em uma agressão. 
B) Elementos sensíveis denunciadores 
do ato delituoso. 
C) Vestígios materiais deixados pelo 
criminoso. 
D) Indícios que os peritos recolhem num 
local de crime. 

21) Qual desses agentes podem causar 
intensa fibrose portal do fígado , levando 
a hipertensão porta e morte por 
sangramento de varizes esofágicas? 
 
A) Trypanosoma cruzi. 
B) Leishmania donovani. 
C) Toxoplasma gondii. 
D) Esquistossoma mansoni. 

 
  

22) Durante necropsia por morte súbita 
observou-se cardiomegalia com 
aneurisma da ponta do ventrículo 
esquerdo com coronárias sem 
aterosclerose. A causa mais provável 
dessa patologia em nosso meio é: 
 
A) Doença de Chagas. 
B) Alcoolismo. 
C) Toxoplasmose. 
D) Tabagismo. 

 
 

23) A doença de Lyme é causada por 
picada de: 
 
A) Cascavel. 
B) Barbeiro. 
C) Carrapato. 
D) Pulga. 

 
 
24) Durante necropsia por morte súbita 
verificou-se trombo em cavaleiro na 
bifurcação da artéria pulmonar. Dos 
sítios abaixo qual o mais provável para a 
localização do trombo? 
 
A) Átrio esquerdo. 
B) Artéria renal direita. 
C) Veia poplítea. 
D) Artéria carótida direita.  
 
 
25) Das doenças abaixo qual a que pode 
estar associada a  aneurisma dissecante 
da aorta: 
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A) Tuberculose. 
B) Doença de Chagas. 
C) Sífilis. 
D) Paracoccidiodomicose. 

 
 
26) A mononucleose infecciosa é uma 
doença linfoproliferativa benigna, mas 
que pode estar associada a linfoma de 
Burkitt e carcinoma de nasofaringe , cujo 
agente  pode ser transmitido pela saliva 
durante o beijo. Esse agente é: 
 
A) Vírus Epstein Barr. 
B) Polioma Vírus. 
C) Vírus da Imunodeficiência Humana. 
D) Herpes Vírus. 
 
 
27) Tumores primários do coração são 
raros. Dentre eles o mais comum nos 
adultos é: 
 
A) Rabdomiossarcoma. 
B) Mixoma. 
C) Linfoma de Burkitt. 
D) Adenocarcinoma. 
 
 
28) A coagulação intravascular 
disseminada pode ter várias origens, 
desde complicações obstétricas até 
neoplasias avançadas com trombos de 
fibrina na microcirculação, podendo 
causar insuficiência circulatória difusa, 
principalmente no cérebro, pulmão, 
coração e rim. Como consequência pode 
haver consumo de: 
 
A) Linfócitos T. 
B) Linfócitos B. 
C) Plaquetas. 
D) Eosinófilos. 

 
 
29) Qual dos órgãos abaixo que  no 
tromboembolismo  leva a enfarto 
anêmico (não hemorrágico-branco): 
 
 

A) Baço. 
B) Pulmão. 
C) Intestino grosso. 
D) Intestino delgado. 

 
 
30) Paciente com lesão fúngica em 
mucosa oral, relata que é cortador de 
cana e tem costume de palitar os dentes 
com fiapos da cana. A histologia 
mostrou fungos corados pela prata que 
tinham forma em roda de leme e que 
lembra a face do Mickey Mouse. O 
diagnóstico dessa doença é: 
 
A) Esporotricose. 
B) Candidíase. 
C) Paracoccidioidomicose. 
D) Aspergilose. 
 

LEGISLAÇÃO SUS 
 
31) Quanto às características do Sistema 
Único de Saúde (SUS) pode-se afirmar, 
EXCETO: 
 
A) O Sistema foi definido pela 
Constituição Federal como sendo de 
“relevância pública”, ou seja, é atribuída 
ao poder público a regulamentação, a 
fiscalização e o controle das ações e dos 
serviços de saúde, independentemente da 
execução direta do mesmo. 
B) A noção de “sistema” - SUS significa 
que estamos falando de um conjunto de 
várias instituições, dos três níveis de 
governo e do setor privado contratado e 
conveniado, que interagem para um fim 
comum. 
C) Integram o SUS, concomitantemente, 
as atividades de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 
D) Na lógica do sistema público, os 
serviços contratados e conveniados do 
SUS podem seguir seus próprios 
princípios e normas, mesmo sendo 
diferentes daqueles referentes ao serviço 
público. 
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32) São princípios doutrinários do SUS, 
EXCETO: 
 
A) A universalidade, que prevê a saúde 
como direito de todos e dever do estado. 
B) A eqüidade, ou seja, a ideia de que, 
como as pessoas são desiguais, devem 
ser tratadas de forma diferente, conforme 
suas características individuais. 
C) A integralidade, que expande o 
conceito de saúde e sua 
responsabilização em todas as esferas do 
governo. 
D) A participação popular através da 
sociedade civil organizada. 
 
 
33) A Constituição da República 
Federativa do Brasil - 1988, estabelece 
dentre outras coisas, EXCETO:  
 
A) A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
B) São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre 
sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado. 
C) É permitida a destinação de recursos 
públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos. 
D) As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as 
diretrizes de descentralização, com 
direção única em cada esfera de governo, 
atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais e 
participação da comunidade. 

34) Dentre as atribuições do Sistema 
Único de Saúde pode-se citar, 
EXCETO: 
 
A) Executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador. 
B) Ordenar a formação de recursos 
humanos na área de saúde. 
C) Não opinar e nem participar de 
políticas e tão pouco da execução das 
ações de saneamento básico. 
D) Fiscalizar e inspecionar alimentos, 
compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas 
para consumo humano. 
 
 
35) A Constituição da República 
Federativa do Brasil - 1988, estabelece 
que é VEDADO dentro do SUS:  
 
A) Participação da iniciativa privada, 
mesmo que de forma complementar 
segundo suas próprias diretrizes. 
B) A destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas sem fins lucrativos. 
C) Toda e qualquer participação direta 
ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no 
País. 
D) Todo tipo de comercialização 
relacionado a órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem 
como a coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados. 
 
 
36) Dentre outras atribuições, as ações 
do Pacto em Defesa do SUS devem 
contemplar, EXCETO: 
 
A) Articulação e apoio à mobilização 
social pela promoção e desenvolvimento 
da cidadania, tendo a questão da saúde 
como um direito. 
B) Aprovação do orçamento do SUS em 
nível federal. 
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C) Estabelecimento de diálogo com a 
sociedade, além dos limites 
institucionais do SUS. 
D) Ampliação e fortalecimento das 
relações com os movimentos sociais, em 
especial os que lutam pelos direitos da 
saúde e cidadania. 
 
 
37) Eugênio Vilaça Mendes, em seu 
trabalho intitulado “As redes de atenção 
à saúde” cita: 
 
I - Organização Mundial da Saúde 
adverte de forma incisiva: os sistemas de 
saúde predominantes em todo mundo 
estão falhando, pois não estão 
conseguindo acompanhar a tendência de 
declínio dos problemas agudos e de 
ascensão das condições crônicas. 
Quando os problemas de saúde são 
crônicos, o modelo de tratamento agudo 
não funciona. 
II - Nisso reside a crise universal dos 
sistemas de atenção à saúde que foram 
concebidos e desenvolvidos com uma 
presunção de continuidade de uma 
atuação voltada para as condições e 
eventos agudos, desconsiderando a 
epidemia moderna das condições 
crônicas. 
III - A transição da situação de saúde, 
juntamente com outros fatores como o 
desenvolvimento científico, tecnológico 
e econômico, determina a transição da 
atenção à saúde. 
IV - Mundialmente, os sistemas 
fragmentados de atenção à saúde são 
dominantes, sendo voltados para atenção 
às condições agudas e às agudizações de 
condições crônicas. Tais sistemas se 
caracterizam pela inexistência da 
continuidade da atenção, as condições 
agudas são vistas através de unidades de 
pronto-atendimento, ambulatorial e 
hospitalar, passividade da pessoa 
usuária, o modelo de atenção à saúde é 
fragmentado e sem estratificação dos 
riscos, a atenção é centrada no cuidado 
profissional, especialmente no médico e 

o financiamento por procedimentos que 
têm sido um desastre sanitário e 
econômico em todo o mundo. 
 
Sobre as alternativas descritas, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) Apenas as alternativas I e II estão 
corretas. 
B) Apenas as alternativas I e III estão 
corretas. 
C) Todas as alternativas estão corretas. 
D) Apenas as alternativas II e III estão 
corretas. 
 
 
38) Ainda citando Eugênio Vilaça 
Mendes, em seu trabalho intitulado “As 
redes de atenção à saúde” é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A) Há, na literatura internacional, 
provinda de vários países, evidências de 
boa qualidade de que as redes de atenção 
à saúde podem melhorar a qualidade 
clínica, os resultados sanitários, a 
satisfação dos usuários e reduzir os 
custos dos sistemas de atenção à saúde.  
B) As redes de atenção tiveram 
resultados positivos em várias situações: 
na atenção às pessoas idosas, na saúde 
mental, no controle do diabetes, no 
aumento da satisfação dos usuários, no 
controle de doenças cardiovasculares, no 
controle de doenças respiratórias 
crônicas e na redução da utilização de 
serviços especializados. 
C) Uma avaliação de 72 sistemas que 
utilizaram alguma forma de integração 
concluiu que os programas que 
integravam a atenção primária à saúde 
com os outros níveis e que tinham uma 
população adscrita foram mais efetivos e 
que seus usuários estavam mais 
satisfeitos. 
D) No Brasil, apesar do tema das redes 
de atenção à saúde ser relativamente 
recente, avaliações já realizadas em 
estudos de casos, mostram que, 
diferentemente do que ocorre em países 
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desenvolvidos, o impacto nos níveis de 
saúde é negativo. 
 
 
39) A implementação da Política 
Nacional de Humanização trabalha para 
consolidar, prioritariamente, quatro 
marcas / prioridades específicas:   
 
I - Redução de filas e o tempo de espera, 
com ampliação de acesso e atendimento 
acolhedor e resolutivo, 
independentemente da gravidade do 
paciente. 
II - Identificação clara de quem é o 
responsável pela atenção no seu nível e 
os serviços de saúde se responsabilizarão 
por sua referência territorial. 
III - Direito de ser acompanhado por 
familiar ou outra pessoa de seu meio 
social, de livre escolha do paciente. 
IV - Gestão participativa aos seus 
trabalhadores e usuários, assim como 
educação permanente aos trabalhadores 
 
Acerca das alternativas descritas, é 
CORRETO afirmar que:  
 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão 
corretas. 
C) Apenas as alternativas I e III estão 
corretas. 
D) Apenas as alternativas II, III e IV 
estão corretas. 
 
 
40) A Política Nacional de Humanização 
da Atenção e Gestão do SUS: 
 
I - Aposta na indissociabilidade entre os 
modos de produzir saúde e os modos de 
gerir os processos de trabalho, entre 
atenção e gestão, entre clínica e política, 
entre produção de saúde e produção de 
subjetividade.  
II - Tem por objetivo provocar 
inovações nas práticas gerenciais e nas 
práticas de produção de saúde, propondo 
para os diferentes coletivos/equipes 

implicados nestas práticas o desafio de 
superar limites e experimentar novas 
formas de organização dos serviços e 
novos modos de produção e circulação 
de poder. 
III - O HumanizaSUS apresenta-se 
como uma política construída a partir de 
possibilidades e experiências concretas a 
serem aprimoradas e multiplicadas e está 
intimamente associado ao 
aprimoramento e disseminação das 
diferentes diretrizes e dispositivos com 
que se opera, não levando em conta 
participação do usuário. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas as alternativas II e III estão 
corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão 
corretas.  
C) Todas as alternativas estão corretas. 
D) Apenas as alternativas I e III estão 
corretas. 
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