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Questão 17 (Peso 2)  

Sobre o processo de trabalho da equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), de acordo com a 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é correto afirmar que 

A) é desenvolvido com o mais alto grau de centralização, próximo da vida das pessoas. 
B) utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas 

e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território. 
C) utiliza baixa densidade tecnológica e cuidado simplificado, que devem auxiliar o manejo das 

demandas e necessidades de saúde de maior frequência e menor relevância no território. 
D) é desenvolvido por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 

participativas, sob forma de trabalho em equipe, pelas quais não assume a responsabilidade 
sanitária. 

E) consiste em ações de vigilância em saúde e de atenção à saúde que devem ser rigorosamente 
separadas do processo de trabalho da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
envolvendo as ações do Sistema de Informação de Agravos e do Programa Nacional de 
Imunização.  

Questão 18 (Peso 2)  

O Ministério da Saúde compreende o envelhecimento populacional como uma conquista e um triunfo 
da humanidade no século XX, mas reconhece que existem muitos desafios para que o 
envelhecimento aconteça com qualidade de vida. No campo das políticas e dos programas dirigidos à 
população idosa, o desafio é contemplar seus direitos, suas preferências e suas necessidades, para a 
manutenção e a melhoria da sua capacidade funcional, garantindo a atenção integral à sua saúde. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_pessoa_idosa_3ed.pdf>. Acesso em: 20 
jan. 2017. 

Sobre a Caderneta do idoso, é correto afirmar que 

A) a Caderneta permite o registro e o acompanhamento de informações por um período de sete 
anos. 

B) a pessoa idosa deve levar a Caderneta consigo apenas nas consultas para evitar a perda da 
Caderneta. 

C) a Caderneta deve ser preenchida por apenas um profissional, evitando duplicidade de 
informações. 

D) a Caderneta tem o propósito de auxiliar no bom manejo da saúde da pessoa idosa, sendo usada 
tanto pelas equipes de saúde quanto pelo idoso, familiares e cuidadores. 

E) a Caderneta tem como função ser um instrumento de coleta de dados e monitoramento das ações, 
entretanto não tem o objetivo de qualificar a atenção ofertada às pessoas idosas. 

Questão 19 (Peso 3)  

Durante o mês de novembro, o Gerente de uma Unidade de Saúde da Família (USF) aderiu ao 
movimento “Novembro Azul” e decidiu que todos os profissionais das equipes deveriam recomendar 
ou proceder a marcação de exames de toque retal e dosagem de Antígeno Prostático Específico 
(PSA) para homens adultos maiores de 50 anos e maiores de 45 anos, no caso de homens negros e 
com parentes de primeiro grau de portadores de câncer de próstata.  

Considerando a situação hipotética acima e de acordo com os protocolos existentes e as orientações 
do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer (INCA), é correto afirmar que 

A) a organização do serviço no novembro azul com o objetivo de prevenir o câncer de próstata é uma 
solução acertada para aumentar as taxas de sobrevida nos casos diagnosticados.  

B) a campanha “Novembro Azul”, assim como no caso do “Outubro Rosa”, tem contribuído com a 
diminuição de casos de morte em relação ao câncer de próstata no Brasil nos últimos cinco anos. 

C) o Gerente da Unidade de Saúde fez uma ação correta em promover a campanha “Novembro Azul” 
e em recomendar os exames de toque retal e dosagem de PSA, pois o câncer de próstata é o 
câncer com maior letalidade no país. 

D) o “Novembro Azul” é fundamental para a promoção da saúde do homem, já que eles são menos 
frequentes nas unidades de saúde e o exame de toque retal é obrigatório para homens nas faixas 
etárias descritas pelo Gerente da USF. 

E) o INCA e o Ministério da Saúde não recomendam a organização de programas de rastreamento 
de câncer de próstata, pois as evidências mostram que é mínima a redução da mortalidade por 
câncer de próstata por meios de programas. 
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Questão 20 (Peso 3)  

Sobre as atribuições da Atenção Básica, segundo a Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que 
institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, analise as opções a seguir e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Produzir, conjuntamente, metodologias de ação e de investigação de casos. 
(   ) Reconhecer os processos produtivos no território e intervir na autuação do estabelecimento. 
(   ) Preencher o laudo de exame médico da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) nos 

casos pertinentes. 
(   ) Direcionar o trabalhador para o órgão responsável, o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST), para prestar orientações trabalhistas e previdenciárias básicas. 
(   ) Identificar os potenciais riscos e impactos à saúde dos trabalhadores no território de 

abrangência da Atenção Básica. 
(   ) Encaminhar o trabalhador para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 

para que o caso seja notificado nos sistemas de informação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V F 
B) V V F F F V 
C) V F F V F V 
D) F F V F V F 
E) F V V V V F 

Questão 21 (Peso 3)  

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, o Manual sobre o cuidado em saúde junto à 
população em situação de rua e a Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011, que define as diretrizes 
de organização e funcionamento das Equipes de Consultórios na Rua, é correto afirmar que 

A) os Consultórios na Rua realizam atendimentos apenas à população de rua em abstinência de 
drogas. 

B) os Consultórios na Rua são equipes da atenção especializada, compostas por um elenco de 
profissionais da assistência social. 

C) os Agentes Comunitários de Saúde não realizam atividades com a população de rua, cabendo 
apenas ao Agente Social essas atribuições. 

D) a responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua é de todo e qualquer profissional do 
Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, é dos Consultórios na Rua a responsabilidade 
exclusiva de atendimento à população de rua. 

E) a Redução de Danos é uma estratégia da Saúde Pública que busca minimizar as consequências 
adversas do consumo de drogas do ponto de vista da saúde e dos seus aspectos sociais e 
econômicos sem, necessariamente, reduzir esse consumo. 

Questão 22 (Peso 1)  

Um princípio e uma diretriz da Política Nacional de Humanização (2013), são, respectivamente, 
_____________________________ e _____________________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) ambiência / clinica ampliada 
B) transversalidade / acolhimento 
C) indissociabilidade entre atenção / gestão e universalidade 
D) defesa dos direitos dos usuários / valorização do trabalhador 
E) responsabilidade sanitária / autonomia dos sujeitos e coletivos 

Questão 23 (Peso 1)  

A construção de pesquisas que busquem o progresso científico, mas que respeitem os direitos 
humanos individuais e coletivos, é um dos grandes avanços da bioética no fim do século XX e início 
do século XXI. São princípios da bioética, descritos no Relatório de Belmont: 

A) Beneficência, Autonomia e Justiça. 
B) Integralidade, Autonomia e Justiça. 
C) Legalidade, Autonomia e Benevolência. 
D) Integralidade, Universalidade e Equidade. 
E) Beneficência, Autonomia e Universalidade. 

  


