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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05) 

Questão 01 (Peso 1) 

Todos foram vacinados, menos Tereza. 

A palavra menos, no trecho acima, expressa a ideia de 

A) realce.  
B) exclusão. 
C) indicação. 
D) explicação. 
E) explanação. 

Questão 02 (Peso 2) 

Ela ___________ por boas notícias, enquanto os familiares _______________ a situação. O genitor 
_____________ firmemente diante das autoridades. 

A alternativa que preenche as lacunas do trecho acima com a conjugação correta dos verbos ansiar, 
remediar e intervir é 

A) ansia / remediam / interviu 
B) anseia / remediam / interviu 
C) anseia / remedeiam / interveio 
D) ansia / remedeiam / interveio 
E) anseia / remedião / interveio 

 

Questão 03 (Peso 2) 

Quando eu ______ para a consulta, pedirei que a Enfermeira ___________ o que aconteceu com o 
meu cartão de vacinação. 

A alternativa que preenche as lacunas do trecho acima com a conjugação correta dos verbos vir e 
averiguar é 

A) vir / averigui 
B) vir / averigue 
C) vir / averigúe 
D) vier / averigui 
E) vier / averigue 

 

Questão 04 (Peso 2) 

_________ várias pessoas na porta da Unidade de Saúde, por isso foi __________ a autorização 
para a visita. É __________ entrada de pessoas não autorizadas. 

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

A) havia / necessária / proibido 
B) havia / necessário / proibida 
C) haviam / necessária / proibida 
D) haviam / necessário / proibida 
E) haviam / necessário / proibido 
 

Questão 05 (Peso 3) 

Vou __ Santo Antônio de Jesus hoje. A família do meu paciente está __ espera de uma boa notícia. 
Refiro-me _______ que está com suspeita de febre amarela. 

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

A) a / à / àquele 
B) a / a / àquele 
C) a / à / aquele 
D) à / à / aquele 
E) à / a / àquele 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10) 

Observe a figura 1 para responder às questões 06 e 07. 

Figura 1_Material de Consumo 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

Questão 06 (peso 1) 

No Excel 2010, versão em português, para imprimir apenas a planilha referente ao consumo de papel 
toalha, deve-se selecionar a opção ________________, clicando no ícone _______________ na aba 
_________________. 

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

A) Criar novo / Objeto / Inserir 
B) Adicionar / Consolidar / Dados  
C) Definir área de impressão / Layout de impressão / Página Inicial  
D) Personalizar modos de exibição / Layout de impressão / Exibição 
E) Definir área de impressão / Área de Impressão / Layout da Página 

Questão 07 (peso 2) 

Sabendo-se que o custo total é obtido pela multiplicação do preço pela quantidade total e que o preço 
de um litro de álcool gel é R$ 12,00, a fórmula que foi digitada na célula F15, no Excel 2010 versão 
em português, é 

A) =F12.F14 
B) =F12:F14 
C) =F12^F14 
D) = F12*F14 
E) =F12XF14 

Questão 08 (Peso 2) 

Tereza concluiu a digitação de um texto no Word e deseja verificar se há algum erro ortográfico e/ou 
gramatical. Sabendo-se que ela está utilizando o Word 2010 versão em português, a alternativa que 
contém o ícone que permite verificar a ortografia e a gramática do texto é 

A)  B)  C)  D)  E)  

 
     

 
Questão 09 (Peso 2) 

Tereza utiliza muito as teclas de atalho para otimizar o tempo de digitação. A alternativa que contém 
as teclas, destacadas em negrito, que devem ser pressionadas, simultaneamente, para sublinhar o 
título de um texto utilizando o Word 2010, versão em português, é 

A) Alt e S 
B) Alt e L 
C) Alt e B 
D) Ctrl e S 
E) Ctrl e L 
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Questão 10 (Peso 3) 

Ao utilizar o Word 2010, versão em português, a opção que permite dividir a janela atual em duas 
partes, de modo que seções diferentes do documento possam ser vistas ao mesmo tempo é 

A) B) C) D) E) 

 
 

   
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 11 A 15) 

Questão 11 (Peso 1)  

Marlene, 58 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde para um atendimento. Sua queixa é que a 
há cerca de seis meses está apresentando uma sensação de queimação em região infra-axilar 
direita, e um formigamento no braço direito, principalmente, quando dorme. No exame físico, Marlene 
apresenta uma mancha hipocrômica, de bordas pouco definidas, que acomete dorso e região infra-
axilar direita, com alteração de sensibilidade, e a equipe de saúde levanta como principal hipótese 
diagnóstica hanseníase. 

Sobre o acompanhamento da hanseníase, é correto afirmar que 

A) para o caso de Marlene, os nervos do membro superior direito devem ser palpados na busca de 

espessamento, e, caso não haja espessamento, a hipótese diagnóstica deve ser descartada. 

B) no caso de Marlene, deve ser realizada a baciloscopia de raspado intradérmico para confirmação 

do diagnóstico. Caso o resultado seja negativo, a suspeita de hanseníase pode ser descartada. 

C) a Rifampicina é a droga que costuma ser responsável por intolerância ao esquema terapêutico, 

cujos sinais são: reações de pele tipo urticária. Nestes casos deve ser suspensa e substituída por 

Clofazimina.  

D) são achados que podem ocorrer nos casos de hanseníase: mancha com alteração de 

sensibilidade, espessamento de nervos periféricos, ptose, edema de mãos e pés, congestão nasal 

e nódulos cutâneos. 

E) o esquema terapêutico dos tipos pauci e multibacilar consiste na utilização de Rifampicina e 

Dapsona nas mesmas doses para os dois esquemas. A diferença nos esquemas é o tempo de 

tratamento, que é de seis meses para o tipo pauci e 12 meses para o tipo multi. 

Questão 12 (Peso 2)  

Sobre a avaliação pré-operatória, é correto afirmar que 

A) a escala de ASA classifica o risco do paciente para um procedimento cirúrgico, considerando as 

comorbidades e o estado de compensação do paciente.  

B) aspirina, clopidrogrel e varfarina devem ser suspensos cinco dias antes do procedimento cirúrgico 

pelo risco de sangramento durante e após o procedimento. 

C) deve ser realizada por cardiologista para avaliação do risco cardiovascular do paciente, e, após 

isso, o mesmo poderá ou não ser autorizado a realizar o procedimento cirúrgico. 

D) na avaliação pré-operatória de rotina, devem ser solicitados: hemograma com plaquetas, 

coagulograma, provas de função renal, eletrocardiograma e radiografia de tórax. 

E) os antidepressivos, em especial da classe IMAO, devem ser mantidos no período perioperatório, 

pois o risco de descompensação do quadro psíquico é muito alto em situações de estresse, tais 

como procedimentos cirúrgicos. 

Questão 13 (Peso 3)  

Considerando a atual situação epidemiológica do Brasil em relação à Febre Amarela e os seus 
conhecimentos acerca da doença, é correto afirmar que 

A) a febre amarela é uma doença de notificação compulsória, assim como: dengue, meningite 
meningocócica e escarlatina. 

B) o episódio atual do Brasil referente aos casos de febre amarela é classificado como surto, que é a 
ocorrência de casos de uma determinada doença acima do normal para aquela localidade. 

C) a dose fracionada da vacina de febre amarela confere imunidade semelhante à dose total, sendo 
aceita internacionalmente em casos de necessidade de vacinação para viagens ao exterior. 

D) a febre amarela apresenta dois ciclos, um urbano e um silvestre, e a diferença entre eles consiste 
apenas no hospedeiro principal, no urbano é o homem e no silvestre são primatas não humanos. 

E) ao atender um caso suspeito de febre amarela em uma região onde, até o momento, não havia 
casos deste tipo, deve-se comunicar à Vigilância Sanitária através do preenchimento da ficha de 
notificação e aguardar orientações. 
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Questão 14 (Peso 2)  

Adriana é atendida na unidade de saúde na qual você é médico de família e hoje traz seu filho Miguel 
de dois anos para avaliação. Você realizou o pré-natal de Adriana e ela tem um bom vínculo com 
você e os demais membros da equipe de saúde. Ela e o pai de Miguel são ótimos cuidadores. Ela 
relata que, há cinco dias, Miguel iniciou quadro de tosse e há três dias vem apresentando febre alta, 
diminuição do apetite, porém aceitando bem líquidos, mamadeira com leite, e recusando sólidos. 
Nega vômitos ou diarreia. Miguel também está menos ativo que o habitual, mas não chega a estar 
prostrado. Ao exame, apresenta febre de 39ºC, frequência respiratória de 42 ipm sem sinais de 
esforço respiratório, saturação de oxigênio de 97% e ausculta pulmonar com estertores creptantes 
em topografia de base de pulmão direito. 

Sobre o quadro clínico descrito acima, é correto afirmar que se trata de 

A) pneumonia com indicação de tratamento hospitalar por conta da taquipneia, e o antibiótico de 

escolha é penicilina cristalina. 

B) um quadro de pneumonia, e são fatores de risco para seu desenvolvimento na infância: desmame 

precoce, atopia e uso de chupetas. 

C) um quadro suspeito de pneumonia. O paciente deve ser encaminhado para realização de 

radiografia de tórax e só após este exame iniciar antibioticoterapia. 

D) um quadro suspeito de pneumonia, e são alguns dos critérios para tratamento hospitalar: 

taquipneia de qualquer valor para a faixa etária, saturação de oxigênio menor que 92% e 

dificuldade respiratória. 

E) um quadro de pneumonia, que pode ser tratado ambulatorialmente, e o antibiótico de escolha é 

amoxicilina na dose de 50mg/kg/dia. Deve ser reavaliado nas próximas 24-48h e a mãe deve ser 

orientada quanto aos sinais de alerta que sugerem piora. 

Questão 15 (Peso 2)  

“Durante as últimas duas décadas, a evidência relacionada com a saúde, as tecnologias e os 
fundamentos lógicos dos direitos humanos para propiciar um atendimento seguro e integral para a 
realização de abortamentos avançou amplamente. Apesar desses avanços, estima-se que a cada 
ano são feitos 22 milhões de abortamentos em condições inseguras, acarretando a morte de cerca de 
47.000 mulheres e disfunções físicas e mentais em outras 5 milhões de mulheres [...]. Na prática, 
cada uma destas mortes e disfunções físicas e mentais poderia ter sido evitada através da educação 
sexual, do planejamento familiar e do acesso ao abortamento induzido de forma legal e segura, 
juntamente com uma atenção as complicações decorrentes do abortamento. Em praticamente todos 
os países desenvolvidos, os abortamentos em condições seguras têm amparo legal, por exclusiva 
solicitação da mulher ou sobre uma ampla base social e econômica, e é possível dispor e ter acesso 
facilmente aos serviços em geral. Nos países onde o abortamento induzido legal está sumamente 
restrito ou não está disponível, na maioria das vezes o abortamento seguro se torna um privilégio dos 
ricos, e as mulheres de baixa renda são mais suscetíveis a procurar métodos inseguros de 
abortamento, que provocam a morte e morbidades, gerando responsabilidade social e financeira para 
o sistema de saúde pública.” 

(OMS. Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde. Biblioteca da OMS. Uruguai. 2013) 

Com base nas informações acima e nos conhecimentos acerca do atendimento à mulheres em 
situação de abortamento, é correto afirmar que 

A) métodos contraceptivos devem ser iniciados seis semanas após o abortamento, levando em conta 

as preferências da mulher e as suas condições clínicas. 

B) orientações sobre os riscos relacionados ao abortamento inseguro para mulheres que expressam 

o desejo de abortar não costumam ter impacto na redução das complicações pós-abortamento. 

C) no atendimento a uma mulher vítima de violência sexual, o profissional de saúde deve acolhê-la, 

orientá-la sobre os riscos a que está exposta, oferecer profilaxia para infecção por ISTs e AIDS, 

oferecer contracepção de emergência caso ela não utilize método contraceptivo de alta eficácia e 

orientar sobre a importância da denúncia. 

D) ao se comparar países onde o aborto seguro é legal com países onde há criminalização do aborto 

observa-se que o número de abortos realizados é significativamente maior nos primeiros, porém 

as mortes por complicações relacionadas ao abortamento são maiores nos segundos. 

E) são situações nas quais o aborto está previsto na lei brasileira: risco de morte da mãe caso não 

haja interrupção da gestação, estupro e gestação de fetos anencéfalos. Nos casos de estupro, a 

paciente necessita realizar boletim de ocorrência para ter acesso ao procedimento pelo SUS. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 16 A 30) 
 
 

Questão 16 (Peso 1)  

A escolha da família como espaço estratégico de atuação em saúde se faz relevante. A atenção 
centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, vem possibilitando 
aos profissionais de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade 
de intervenções que vão além de práticas curativas.  

Com base na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017, em relação à interdisciplinaridade do cuidado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica constitui uma equipe multiprofissional 
e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, substitutiva às equipes que 
atuam na Atenção Básica. 

(   ) Dentre as atribuições dos profissionais da Atenção Básica está a realização de trabalhos 
interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas, profissionais de diferentes formações e 
até mesmo outros níveis de atenção. 

(   ) A diretriz da PNAB que trata da população adscrita refere que a população se encontra presente 
no território da Unidade de Saúde, sem necessidade de estabelecer vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população, uma vez que o usuário precisa transitar os serviços que compõe 
a Rede de Atenção à Saúde. 

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

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

Questão 17 (Peso 1)  

A Atenção Integral à Saúde da Mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma 
percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta determinada demanda, 
assim como de sua singularidade e de suas condições enquanto sujeito capaz e responsável por 
suas escolhas (BRASIL, 2004).  

Considerando os objetivos específicos e as estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (PAISM), é correto afirmar que está previsto 

A) promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, com ênfase nas ações curativas 
e intercorrências. 

B) promover a atenção à saúde da mulher indígena apenas em casos de urgência para não interferir 
nas questões culturais. 

C) implantar um modelo de atenção à saúde mental sem a inclusão do enfoque de gênero e de raça 
para minimização de constrangimento. 

D) promover a atenção à saúde da mulher negra com inclusão e consolidação do recorte racial/étnico 
nas ações de saúde da mulher no âmbito do SUS. 

E) promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, excetuando as situações de 
assistência ao abortamento para mulheres e adolescentes. 
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Questão 18 (Peso 1)  

“Atuar em saúde tendo como objeto do cuidado a família é uma forma de reversão do modelo 
hegemônico voltado à doença, que fragmenta o indivíduo e separa-o de seu contexto e de seus 
valores socioculturais. A ___________________ foi implantada para reorganizar o Sistema Único de 
Saúde (SUS), e nela cada equipe é levada a conhecer a realidade das famílias pelas quais é 
responsável” (SILVA; SILVA; BOUSSO, 2011, p. 1250). 

A alterativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Atenção Secundária 
B) Política de Humanização 
C) Educação Popular em Saúde 
D) Estratégia de Saúde da Família 
E) Atenção Domiciliar por meio do Programa Melhor em Casa 

Questão 19 (Peso 1)  

Equipes de Atenção Básica para Populações Específicas, todos os profissionais do SUS e, 
especialmente, da Atenção Básica são responsáveis pela atenção à saúde de populações que 
apresentem vulnerabilidades sociais específicas e, por consequência, necessidades de saúde 
específicas, assim como pela atenção à saúde de qualquer outra pessoa. (BRASIL, 2017).  

Sobre as políticas públicas aplicadas às populações carcerárias e de rua, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O horário de funcionamento das Equipes de Consultório de Rua (eCR) se dará em horário 
administrativo, todos os dias da semana, sendo orientada a não abordagem noturna a fim de 
preservar a segurança da equipe. 

(   ) As eCR são equipes de saúde com composição variável, responsáveis por articular e prestar 
atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua, somente em unidades fixas que estejam 
localizadas distantes dos grandes centros urbanos. 

(   ) As Equipes de Atenção Básica Prisional (eABP) são compostas por equipe multiprofissional que 
deve estar cadastrada no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, e com 
responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de 
liberdade. 

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

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

Questão 20 (Peso 1)  

A atenção integral à saúde do homem deve reconhecer os determinantes sociais que interferem na 
vulnerabilidade da população masculina, cujos altos índices de morbimortalidade representam 
verdadeiros problemas de saúde pública.  

Em relação aos princípios que regem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 
Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina, implicando 

articulação com as diversas áreas do governo e com a sociedade.  

(   ) Universalidade e equidade nas ações e serviços de saúde voltados para a população masculina, 

abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos. 

(   ) Orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre a promoção, a 

prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação dos agravos e das enfermidades do homem. 

(   ) Humanização e qualificação da atenção à saúde do homem, com vistas à garantia, à promoção e 

à proteção dos direitos do homem, em conformidade com os preceitos éticos e suas 

peculiaridades socioculturais. 

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

A) V V V F 
B) V V V V 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 21 (Peso 2)  

O envelhecimento rápido “[...] da população brasileira [...] traz profundas consequências na 
estruturação das redes de atenção à saúde [...]” (MORAES, 2017, p. 307), cuja Atenção Primária à 
Saúde (APS) ocupa o centro da comunicação na organização da rede de atenção à saúde do idoso 
para a garantia da continuidade do cuidado nos outros pontos de atenção.  

Sobre a atenção à saúde do idoso, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) O envelhecimento é uma condição normal do ciclo de vida. Assim, a atenção primária à saúde 

deve se organizar para a atenção ao envelhecimento saudável. 

(   ) A promoção do envelhecimento ativo, isto é, envelhecer mantendo a capacidade funcional e a 

autonomia, é reconhecidamente a meta de toda ação de saúde, já pensada desde a atenção 

primária à saúde. 

(   ) O idoso é usuário sócio-sanitário, por isso é preciso investir na integração com a assistência 

social, permitindo o suporte necessário para promover sua autonomia e independência na 

vinculação com a atenção primária à saúde. 

(   ) A população idosa exige a formulação de novas concepções de assistência à saúde, que 

consiga englobar as diferentes condições de saúde do idoso, respeitando suas características 

especiais e peculiares na vinculação com a atenção primária à saúde. 

(   ) A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa orienta as ações também no âmbito da atenção 

primária à saúde, e considera que o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz pela 

sua condição de autonomia e independência por meio da ausência de doença orgânica. 

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

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

Questão 22 (Peso 2)  

O termo saúde do trabalhador se refere a um campo do saber que visa compreender as relações 
entre o trabalho e o processo saúde/doença. Logo, as ações de saúde do trabalhador devem ser 
incluídas formalmente na agenda da rede básica de atenção à saúde.  

Em relação as ações de Saúde do Trabalhador junto à Atenção Primária em Saúde, analise as 
opções as seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de 

educação permanente para as equipes da atenção primária em saúde.  

(   ) Identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade econômica 

dos usuários das unidades e serviços de atenção primária em saúde. 

(   ) Denúncia dos potenciais riscos e impactos à saúde dos trabalhadores e das comunidades, e ao 

meio ambiente advindos das atividades produtivas no território da unidade de saúde. 

(   ) Encaminhamento dos casos complexos para as equipes técnicas e os Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST) sempre que diagnosticados para a prestação de retaguarda 

técnica especializada, sem a necessidade de manter o envolvimento da atenção primária nesses 

casos. 

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

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

  



5º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA DE MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE - EDITAL Nº 001/2018 

 (Código 001)  

Realização: FESF-SUS e Fundação CEFETBAHIA 8 

Questão 23 (Peso 2)  

De acordo com Vidal et al (2014), a bioética e a Estratégia Saúde da Família (ESF) são domínios 
teórico-práticos capazes de unir a clínica e a saúde pública. Nesse sentido, tem-se os princípios da 
bioética que facilitam o enfrentamento das questões éticas na prática do trabalho em saúde. A 
alternativa que contém os três princípios da bioética propostos no Relatório Belmont (1978) é 

A) empatia, justiça e responsabilidade 
B) empatia, justiça e valor da vida humana 
C) o valor da vida humana, autonomia e justiça 
D) o valor da vida humana, singularidade e autonomia 
E) beneficência/não maleficência, autonomia e justiça 

Questão 24 (Peso 2)  

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria 
GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica 
(SIAB).  

Sobre o e-SUS, é correto afirmar que 

A) é composto pelo Cadastramento Demográfico Simplificado (CDS), software que instrumentaliza a 
coleta dos dados.  

B) ainda em fase de desenvolvimento, é utilizado, exclusivamente, por profissionais de nível superior 
das Equipes Saúde da Família. 

C) a implementação da estratégia e-SUS AB será pactuada pelos entes federados e se efetivará no 
mesmo formato em todas as localidades, já que o sistema é único para todo o território nacional. 

D) é composto por dois softwares que instrumentalizam a coleta dos dados inseridos no SISAB, são 
eles: o Cadastramento Demográfico Simplificado (CDS) e o Prontuário Eletrônico do Cidadão 
(PEC). 

E) foi desenvolvido para atender aos processos de trabalho da Atenção Básica (AB) para a gestão do 
cuidado em saúde, podendo ser utilizado por profissionais de todas as equipes da AB, entre elas: 
os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e  o Consultório na Rua (CnR). 

Questão 25 (Peso 2)  

“Modelos assistenciais, modelos de atenção ou modos de intervenção em saúde são entendidos [...] 
como diferentes combinações tecnológicas com diferentes finalidades, como resolver problemas e 
atender necessidades de saúde, em determinada realidade e população adstrita [...]” (PAIM, 2003 
apud FERTONANI et al, 2015, p. 1871). 

Considerando as características dos modelos assistenciais, numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira.  

(1) Modelo Biomédico (   ) “Articula ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento 

de doenças, e reabilitação” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). 

(2) Estratégia Saúde da 

Família 

(   ) “Prioriza a assistência individual, com ênfase na especialização e 

no uso de tecnologias do tipo material” (FERTONANI, et al, 2015, 

1874). 

  (   ) “Considera os determinantes de saúde-doença para o 

planejamento em saúde e propõe a promoção da autonomia e da 

qualidade de vida” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). 

  (   ) Organiza “[...] as práticas de saúde com foco nas queixas dos 

indivíduos que procuram os serviços na identificação de sinais e 

sintomas e no tratamento das doenças” (FERTONANI, et al, 

2015, 1874). 

  (   ) “Assume como um dos eixos centrais das práticas a construção 

de relações acolhedoras e de vínculo de compromisso e de 

corresponsabilidade entre os profissionais de saúde, gestores e 

população” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). 

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

A) 1 1 2 2 1 
B) 1 2 1 1 2 
C) 2 1 2 1 2 
D) 2 2 1 1 2 
E) 2 2 1 2 1 
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Questão 26 (Peso 3)  

A Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece 
atribuições a todos que atuam na Atenção Básica. Sobre as atribuições comuns a todos os membros 
das equipes que atuam na atenção básica, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
Unidade Básica de Saúde (USB). 

(   ) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local. 

(   ) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 

(   ) Realizar consulta, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações 

conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas. 

(   ) Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir, em conjunto, o planejamento e 
a avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis, 
visando a readequação constante do processo de trabalho. 

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

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

Questão 27 (Peso 3)  

Perguntar é uma atividade inerente ao ser humano. No entanto, saber perguntar é uma arte. Na 
Atenção Básica, implementam-se diversos projetos e programas que necessitam de monitoramento e 
avaliação constantes, que permitam acompanhar os impactos das intervenções na saúde de 
indivíduos e coletividades. Por isso, a determinação das perguntas avaliativas é fundamental para 
delimitar o que será avaliado. Relacionando as perguntas avaliativas aos tipos de avaliação, numere 
a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Monitoramento (   ) A intervenção atendeu a seus objetivos e metas? 

(2) Análise de Impacto (   ) Quais as características e necessidades da população-alvo? 

(3) Análise da Situação (   ) A intervenção está sendo implementada conforme o esperado? 

(4) Análise de Implantação (   ) Qual a influência do contexto sobre o grau de implementação 

de uma intervenção? 

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

A) 1 2 3 4 
B) 2 1 4 3 
C) 2 3 4 1 
D) 3 2 4 1 
E) 4 1 3 2 

Questão 28 (Peso 3)  

Sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) O PTS, geralmente, é dedicado a situações mais complexas. 

(   ) O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, resultado da discussão 
coletiva de uma equipe interdisciplinar. 

(   ) O Projeto Terapêutico Individual, como também é conhecido, é feito, exclusivamente, para casos 

complexos individuais que demandem uma abordagem interdisciplinar. 

(   ) O PTS foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental como forma de propiciar 

uma atuação integrada da equipe, valorizando outros aspectos além do diagnóstico psiquiátrico e 

da medicação no tratamento dos usuários. 

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

A) V V F V 
B) V F V F 
C) V V V F 
D) F F F V 
E) F V F V 
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Questão 29 (Peso 3)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no Sistema Único de Saúde (SUS) 
voltada para a ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção 
e da gestão da saúde no Brasil. A alternativa que contempla uma diretriz da PNH é 

A) Acolhimento 
B) Regionalização 
C) Hierarquização 
D) Descentralização 
E) Projeto Terapêutico Singular 

Questão 30 (Peso 3)  

O conceito de Clínica Ampliada deve ser entendido como uma das diretrizes impostas pelos 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a clínica ampliada, é correto afirmar que 

A) toma a doença e o sintoma como seus objetos. 
B) toma a remissão de sintoma e a cura como seus objetivos.  
C) tem como objetivo produzir saúde e ampliar o grau de autonomia dos sujeitos. 
D) realiza a avaliação diagnóstica, considerando somente o saber clínico e epidemiológico. 
E) define a intervenção terapêutica, considerando, predominantemente, os aspectos orgânicos.  
 

 
 

 

QUESTÃO DISSERTATIVA 

Questão 31 (10 pontos) 

 

  

Tema: Saúde da Família  

Proposta: Discorra sobre o papel da Estratégia Saúde da Família no Brasil no contexto atual, 

através de uma redação com no mínimo 25 linhas e no máximo 35 linhas, contemplando os 

seguintes aspectos: 

A) motivação para sua inserção na Saúde da Família (3,0); 

B) expectativas em relação à Saúde da Família para sua formação profissional (2,5); 

C) possíveis contribuições de sua categoria profissional à Estratégia de Saúde da Família (2,5). 

Obs.: Estrutura do texto/Adequação da linguagem à norma culta/Ortografia (2,0). 
 

Será atribuída nota 0 (zero) à questão dissertativa (redação) que:  

a) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado 

que possa permitir a identificação do candidato; 

b) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de caneta marca-texto;  

c) estiver rasurada; 

d) fugir ao tema proposto;  

e) estiver em branco;  

f) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e 

palavras soltas ou em versos) ou for escrita em língua diferente da portuguesa; 

g) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente de azul ou preta, em sua totalidade; 

h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;  

i) ultrapassar margens e o número máximo de 35 linhas; 

j) apresentar informações que no momento da matrícula não puderem ser comprovadas. 
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