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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,75) 

A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. Sobre a prática da Bioética, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
 
( 1 ) Código de Nuremberg (   ) Norteia a prática cotidiana de diferentes profissões, baseando-

se em princípios que definem direitos, deveres e 
responsabilidades. 

( 2 ) Código de Deontologia (   ) Estabelece que as pessoas que serão submetidas a uma 
pesquisa devem ser capazes de dar consentimento e devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção. 

( 3 ) Termo de assentimento (   ) Explicita os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 
participação na pesquisa, além dos benefícios esperados 
dessa participação, apresentando as providências e cautelas 
para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas. 

( 4 ) Termo de consentimento 
livre e esclarecido 

(   ) Elaborado em linguagem acessível para os menores ou para 
os legalmente incapazes, tem como objetivo explicitar a 
anuência deles em participar da pesquisa, sem prejuízo do 
consentimento de seus responsáveis legais. 

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

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

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, prevê 

A) a integração dos serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

B) a integração compulsória, em tempo de paz, dos serviços de saúde das Forças Armadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

C) a criação de Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 
ensino fundamental e superior. 

D) um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território estadual, abrangendo 
questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

E) a autonomia das ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), frente à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 03 (Peso 0,50) 

Para receberem os recursos de que trata o art. 3° da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 

A)  o Fundo de Saúde, o Plano de Saúde, a Renda per capta. 
B)  os Relatórios de Gestão, a Previdência Social, o Plano de Saúde. 
C)  o Fundo de Saúde, a Previdência Social, os Relatórios de Gestão. 
D)  o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão. 
E)  os Relatórios de Gestão, a Renda per capta, o Conselho de Saúde. 
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Questão 04 (Peso 0,75) 

A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) “[...] tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 
a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” 
(MTE, 2007, p.1).  

Sobre as medidas de proteção e segurança nos serviços de saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em caso de exposição acidental ou incidental, devem ser seguidas rigorosamente as medidas 
de proteção previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

(   ) Todo local onde exista possibilidade de exposição à agente biológico deve ter lavatório 
exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 
descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

(   ) Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para outro 
posto de trabalho, que implique mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao 
médico coordenador ou responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

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

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

Questão 05 (Peso 0,75) 

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima à vida das 
pessoas. 

(   ) Considera o sujeito em sua diversidade e dimensão individual, buscando produzir um modelo de 
atenção fragmentada e sem vínculos. 

(   ) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. 

(   ) Tem como objetivo atender às demandas por serviços de saúde de menor complexidade, por 
isso não utiliza qualquer tipo de tecnologia para auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde que surgem com maior frequência em seu território. 

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

A) V F F F V 
B) V V F V F 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 06 (Peso 0,75) 

Com base nos conceitos de planejamento, monitoramento e avaliação de serviços e programas de 
saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Planejamento (   ) Processo de identificação dos problemas e as prioridades de 
intervenção e estabelecimento das ações que podem solucionar os 
problemas e determinar quem são os responsáveis pela execução 
dessas ações 

(2) Monitoramento (   ) Processo sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores e da execução das ações do programa visando à 
obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a 
tomada de decisão, bem como a identificação, solução e redução de 
problemas e a correção de rumos. 

(3) Avaliação de 
Programa 

(   ) Conjunto de procedimentos, segundo métodos convenientes, que 
visa à consecução de determinado propósito. Consiste em decidir 
com antecedência o que é necessário fazer para mudar condições 
que são insatisfatórias no presente e evitar que as condições que 
são satisfatórias se deteriorem no futuro. 

  (   ) Apreciação do desempenho por meio de coleta e análise 
sistemáticas de informações sobre características, processos e 
impactos de um programa, com base em critérios de eficiência, 
eficácia e efetividade, de forma a gerar recomendações para 
aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75) 

Avedis Donabedian é reconhecido pelos profissionais de saúde envolvidos com a garantia de qualidade 
em saúde como uma autoridade em todos os aspectos dessa linha de estudo, principalmente nas 
questões teóricas e práticas de monitoração e avaliação de qualidade. Desenvolveu estudos e trabalhos 
na área de qualidade na prestação de saúde e de saúde pública. Estudou epidemiologia e administração 
de serviços de saúde em Harvard e apresentou a trilogia da qualidade baseada em sete pilares: eficácia, 
eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade de custos. 

Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem 
benefício à população.  

(   ) A eficiência inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a 
mais eficiente é a de menor custo. 

(   ) A eficácia diz respeito a resultados, a produtos decorrentes de uma atividade. Trata-se da 
escolha da solução certa para determinado problema ou necessidade.  

(   ) A eficácia é mais abrangente que a efetividade, na medida em que esta indica se o objetivo foi 
atingido, enquanto a eficácia mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população 
visada. 

(   ) A eficiência é uma medida normativa do alcance dos resultados. A eficiência está voltada para a 
melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os 
recursos sejam aplicados da forma mais racional possível. 

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

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 08 (Peso 0,50) 

A avaliação da qualidade em serviços de saúde deve contemplar, segundo Donabedian (1980), três 
componentes fundamentais: 

A) estrutura, processo e resultado. 
B) processo, resultado e equidade. 
C) estrutura, resultado e mensuração. 
D) estrutura, processo e oportunidade de acesso. 
E) efetividade, oportunidade de acesso e estrutura.  

Questão 09 (Peso 0,50) 

A aprovação unânime das diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão 
no Conselho Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o país está diante de um novo marco para o 
setor. “[...]. Os ‘termos de compromisso de gestão’, que deverão ser aprovados nos respectivos 
conselhos de saúde, vão implicar a qualificação dos processos de planejamento, programação e 
avaliação das políticas de saúde. 
[...] Além de atuar no acompanhamento da execução dos termos de compromisso, a ação dos conselhos 
de saúde será fundamental no processo de implantação dos Pactos pela Saúde em todo o país. Os 
conselheiros - voz ativa do controle social na saúde - precisam estar atentos e cobrar, em nome da 
população brasileira, que os gestores locais firmem o quanto antes os respectivos termos de 
compromisso de gestão. [...]. (CNS, 2015) 

Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/webpacto/materias/materia01.htm>. Acesso em: 18, 
dez. 2015. (Adaptado) 

Sobre os aspectos normativos e organizacionais do SUS propostos pelo Pacto pela Saúde, é correto 
afirmar que 

A) os conselhos de saúde continuam sem o poder de decisão e deliberação, mesmo com a 
aprovação do pacto pela saúde. 

B) os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde reiterados foram: regionalização, 
financiamento, centralização, programação pactuada e integrada, participação e controle social 
com a aprovação do pacto pela saúde. 

C) a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, 
regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos, cabem às secretarias de saúde, 
dentre as premissas da descentralização estabelecidas nas diretrizes para a gestão do SUS. 

D) o Pacto pela Saúde, de fato, traz inúmeros benefícios para a organização e o melhor 
gerenciamento do sistema de saúde brasileiro, em todos os seus aspectos; entretanto, esse pacto 
foi aprovado pelo conselho nacional de saúde sem ser avaliado pela comissão intergestores 
tripartite. 

E) as ações prioritárias a serem pactuadas entre estados/regiões/municípios no Pacto pela Vida são: 
saúde do idoso; controle do câncer de colo do útero e de mama; redução da mortalidade materna 
e infantil; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; 
promoção da saúde; e fortalecimento da atenção básica. 

Questão 10 (Peso 0,50) 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, nos artigos que tratam da SAÚDE, as instituições 
privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de forma _______________, mediante contrato 
de direito _______________. 

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

A) direta / público 
B) direta / privado 
C) indireta / privado 
D) complementar / público 
E) complementar / privado 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Quando transcorridos mais de 20 anos de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, 
o Governo Federal aprovou o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

Sobre a organização do SUS e o planejamento da saúde, de acordo com o decreto nº 7.508/2011, é 
correto afirmar que 

A) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal ao local. 
B) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela rede 

hospitalar e ambulatorial especializada. 
C) as instituições das Regiões de Saúde não precisam mais observar o cronograma pactuado nas 

Comissões Intergestores dos entes federativos. 
D) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 

complexidade e densidade tecnológica, passaram a ser “porta de entrada” principal do sistema de 
saúde municipal. 

E) o contrato organizativo da ação pública da saúde fica instituído, permitindo se firmar acordo de 
colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à 
saúde. 

Questão 12 (Peso 0,75) 

Sobre as competências do Governo Federal, Estados, Municípios e do Distrito Federal, nos seus 
respectivos âmbitos, na área de vigilância em saúde ambiental, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Compete ao Governo Federal coordenar as ações de monitoramento dos fatores não biológicos 
que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Municípios coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Estados coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Governos dos Estados da federação coordenar as ações de monitoramento dos 
fatores não biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

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

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

Questão 13 (Peso 0,75) 

Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica instituído no Brasil em 1975, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A vigilância epidemiológica foi desenvolvida a partir da necessidade de se controlar as doenças 
transmissíveis. 

(   ) O marco regulatório que norteia as ações de vigilância epidemiológica é o Código Sanitário 
Brasileiro, surgidos desde 1851. 

(   ) O modelo de atuação da Vigilância Epidemiológica vem sendo modificado para atender às 
necessidades dos sistemas locais de saúde. 

(   ) A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade 
sanitária, tendo validade apenas quando for feita pelo profissional de saúde, chama-se 
notificação. 

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

A) V V V V 
B) V V V F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 14 (Peso 0,75) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o 
referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, 
no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela 
formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando articular suas ações com as demais redes de 
proteção social, com ampla participação e controle social” (BRASIL, 2014, p.1). 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html. Acesso em: 25, dez. 2015. 

Um dos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde instituída pelo Ministério da Saúde é 

A) valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. 
B) implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e ambulatorial 

especializada. 
C) implantar e implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e 

ambulatorial especializada. 
D) valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 

desenvolvimento das ações de promoção e prevenção da saúde. 
E) ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática, 

incentivando expressivamente novas formas de parceria público-privada. 

Questão 15 (Peso 0,75) 

_____________________ é o “sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos 
para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que 
garantam a proteção e a promoção da saúde da população”. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Vigisanitária 
B) Vigi-adverso 
C) Tecnovigilância 
D) Farmacocinética 
E) Farmacodinâmica 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,75)  

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. 
Sua prevalência no Brasil varia entre 22% a 44% para adultos, chegando a mais de 50% para 
indivíduos com 60 a 69 anos de idade e 75% em indivíduos com mais de 70 anos. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

Sobre as diretrizes do Programa de Controle da Hipertensão Arterial do Ministério da Saúde, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As queixas inespecíficas como cefaleia e epistaxe, na ausência de síndromes clínicas 
características, não devem ser levadas em consideração na avaliação da história do 
paciente com HAS. 

(   ) A complexidade do problema HAS implica a necessidade de uma abordagem 
multiprofissional e interdisciplinar, no envolvimento de pessoas com HAS, incluindo seus 
familiares na definição e pactuação de metas a serem atingidas. 

(   ) O diagnóstico precoce e controle da pressão arterial (PA), para reduzir complicações 
cardiovasculares, Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
problemas renais, entre outros, no acompanhamento efetivo dos casos de HAS, pelas 
equipes da Atenção Básica, é fundamental. 

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

A) V F F  
B) V F V  
C) F V V  
D) F F V  
E) F V F  
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Questão 17 (Peso 0,75)  

A operacionalização da Vigilância Epidemiológica compreende um ciclo completo de funções 
específicas e intercomplementares que devem ser desenvolvidas de modo contínuo, permitindo 
conhecer o comportamento epidemiológico do evento, doença ou agravo objeto das ações.  

São funções da Vigilância Epidemiológica: 

A) coleta e processamento de dados, análise, interpretação e promoção das ações apenas no 
território onde o evento ocorre. 

B) recomendação de medidas de controle eficazes e avaliação das ações adotadas, além da 
divulgação aos órgãos competentes. 

C) processamento dos dados coletados e promoção das ações de controle que tragam algum 
impacto e avaliação das medidas adotadas. 

D) processamento de dados coletados e promoção das ações de controle, além da divulgação das 
informações aos órgãos oficiais. 

E) coleta e processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados, 
recomendação de medidas de prevenção e controle, promoção das ações e avaliação da 
eficácia e efetividade e divulgação de informações pertinentes. 

Questão 18 (Peso 0,75)  

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, porém curável.  Anualmente, são 
notificados milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a 
óbito. O surgimento da AIDS e o aparecimento de focos de tuberculose multirresistente agravam 
ainda mais esse cenário. No Brasil, a tuberculose é sério problema da saúde pública, com profundas 
raízes sociais. O Brasil ocupa o 14º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos 
de tuberculose no mundo.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Coordenação 
Geral de Doenças Endêmicas. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Plano Estratégico para o Controle da 
Tuberculose, Brasil 2007-2015. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: < 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=927&Itemid=423>. Acesso em: 06 de dez. 2015. 

Com base nas ações voltadas para atender aos componentes do Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose (PNCT), enumere a segunda coluna de acordo coma primeira: 

(1) Descoberta de Casos  (   ) Apoiar a programação de vacinação BCG do 
Programa Nacional de Imunização (PNI) nos 
municípios. 

(2) Medidas de Proteção (   ) Fornecer e divulgar tratamentos com esquemas 
padronizados para todos os casos de tuberculose. 

(3) Tratamento e Acompanhamento (   ) Assegurar a realização de baciloscopias de escarro 
para todos os sintomáticos respiratórios e paciente 
com imagem radiológica anormal. 

  
(   ) Elaborar, validar, normatizar e atualizar material 

técnico instrucional educacional, junto com os polos 
de capacitação, os profissionais, os serviços e os 
usuários. 

  
(   ) Oferecer o teste sorológico anti-HIV a todo paciente 

com diagnóstico confirmado de tuberculose, e 
garantir o aconselhamento pela própria equipe.  

A alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo é: 

A) 1 3 1 3 2 
B) 2 3 1 3 1 
C) 2 3 2 1 3 
D) 3 2 1 3 1 
E) 3 3 3 1 2 
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Questão 19 (Peso 0,50)  

A integração dos programas de controle da hanseníase na rede básica de saúde é considerada, 
atualmente, a melhor estratégia para o diagnóstico precoce e melhoria na qualidade do atendimento 
aos acometidos de hanseníase.  

Essa estratégia visa 

A) aproximar o doente do serviço de saúde. 
B) facilitar o acesso do doente à atenção básica. 
C) eliminar a doença, através do controle de contatos. 
D) facilitar o controle da doença através do atendimento humanizado. 
E) facilitar o acesso ao tratamento, a prevenção de incapacidades e a diminuição do estigma e da 

exclusão social. 

Questão 20 (Peso 0,75)  

Diabete Mellitus (DM) é um problema de saúde considerado condição sensível à Atenção Primária, ou 
seja, evidências demonstram que o bom manejo deste problema ainda na Atenção Básica evita 
hospitalizações e mortes por complicações graves. (ALFRADIQUE,2009).  

Sobre o Programa de Controle da Diabete Melittus, é correto afirmar que 

A) por meio da prevenção primária do Diabetes, e suas complicações, tem como rastrear o portador 
de Diabetes, a fim de oferecer-lhe o tratamento mais precoce. 

B) geralmente a pessoa com Diabetes Melittus tipo 2, é acompanhada pela atenção especializada, 
mas também deve ter seu cuidado garantido na Atenção Básica. 

C) segundo o Programa de Controle do Diabetes pela Atenção Básica, a consulta de rastreamento 
deve ser feita pelo médico e o acompanhamento dos casos suspeitos pelo enfermeiro. 

D) desde que inscrito em programas de educação para diabéticos, o paciente com Diabetes tem o 
direito a receber, gratuitamente, medicamentos e insumos destinados ao monitoramento da 
glicemia capilar. 

E) historicamente, os sinais e sintomas característicos da Diabetes são os “quatro Ps”: Poliuria, 
Polidpsia, Polifagia e perda inexplicável de peso. Podem estar presentes no Diabetes Melittus tipo 
1 e Diabetes Melittus tipo 2, sendo mais agudo no Diabetes Melittus tipo 2, podendo progredir para 
sintomas mais graves. 

Questão 21 (Peso 0,75)  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) e o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/Aids (UNAIDS) anunciaram no dia 
30/06/2015, na sede da OPAS em Washington D.C., que Cuba se tornou o primeiro país do mundo a 
validar a eliminação da transmissão de mãe para filho do vírus HIV e da sífilis.  
O certificado de validação da erradicação da transmissão vertical do HIV e da sífilis foi entregue hoje 
ao Ministro da Saúde Pública de Cuba, Roberto Morales Ojeda, que afirmou que "tudo só foi possível 
por meio do nosso sistema social e pela vontade política. Isso permitiu que um país com poucos 
recursos tenha alcançado este resultado". 
Disponível em: <http://www.aids.gov.br/noticia/2015/onu-anuncia-erradicacao-da-transmissao-vertical-do-hiv-e-da-sifilis-em-
cuba>. Acesso em: 16 dez. 2015. (Adaptado) 

O exemplo do país cubano pode ser perfeitamente expandido para outros países, desde que sejam 
criadas e implementadas políticas públicas efetivas, não omissivas.  

Sobre o Programa de Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS, é correto 
afirmar que 

A) o Brasil não erradicou a transmissão vertical de HIV e sífilis por ter um sistema de saúde universal 
insuficiente para alcançar os 200 milhões de habitantes. 

B) o nordeste, por exemplo, já erradicou a transmissão de sífilis congênita, no entanto ainda há casos 
de transmissão vertical de HIV de mãe para filho no Brasil. 

C) o Programa Nacional de DST/AIDS do Brasil atende a todos os brasileiros, sem distinção de cor, 
raça e gênero, priorizando os grupos que mais se contaminam com HIV: homosexuais, 
profissionais do sexo, idosos e caminhoneiro. 

D) o Programa, desde a sua origem, tem um fundo político eleitoreiro, sendo moeda de troca para 
políticos ganharem votos em momentos de eleições. 

E) o Ministério da Saúde do Brasil, em 2004, aprovou portaria que inclui cirurgias reparadoras para 
pacientes portadores de AIDS e usuários de anti-retrovirais na tabela do sistema de informações 
hospitalares do SUS. 
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Questão 22 (Peso 1,00)  

Para a população idosa, um dos maiores desafios da saúde na atualidade é a prevenção de 
enfermidades que interferem no desenvolvimento de suas atividades rotineiras. Graças à ciência, hoje 
dispomos de métodos de grande potencial para preveni-las e tratá-las. A vacina é um destes 
métodos. (BRASIL, 2005).  

Com base no calendário de vacinação do adulto/idoso do Programa Nacional de Imunizações /MS 
para pessoas com 60 anos ou mais, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) O idoso deve tomar vacina Febre amarela, com dose de reforço a cada 10 anos. 
(   ) Todo idoso deve receber uma dose da vacina Tríplice Viral (SCR) para ser imunizado 

contra sarampo, caxumba e rubéola. 
(   ) O idoso que não tiver comprovação anterior da vacina Dupla adulto (dT) deve iniciar 

esquema com intervalo de 30 a 60 dias com doses de reforço a cada 10 anos. 
(   ) A vacina contra Pneumococo deve ser administrada, anualmente, em todos os idosos 

durante a Campanha Nacional de Vacinação do PNI-MS. 
(   ) O idoso com mais de 60 anos deve tomar uma dose anual de vacina contra influenza ou 

gripe nas Campanhas de Vacinação realizadas pelo Programa Nacional de Imunizações 
(PNI/MS). 

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

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

Questão 23 (Peso 1,00)  

O uso dos sistemas de informação em saúde ajuda e orienta os gestores públicos no planejamento, 
na avaliação de estratégias e na aplicação correta de recursos humanos e financeiros para atender 
às demandas de saúde da população.  

Sobre esses sistemas de informação, é correto afirmar que 

A) o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS) tem como função obter informações, 
somente, sobre as cirurgias financiadas pelo SUS. 

B) o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi criado para a obtenção regular de dados 
sobre mortalidade por causas não identificadas. 

C) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) visa reunir informações 
epidemiológicas referentes a nascimentos em grupos específicos da população. 

D) o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi implantado para o acompanhamento das 
ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes de auditoria do Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS). 

E) o Sistema de Acompanhamento da Gestante (SISPRENATAL) apresenta o elenco mínimo de 
procedimentos para uma assistência pré-natal adequada, ampliando esforços no sentido de 
reduzir as altas taxas de morbi-mortalidade materna, perinatal e neonatal. 

Questão 24 (Peso 0,50)  

Sobre os modelos de atenção à saúde do Brasil, é correto afirmar que 

A) o modelo de vigilância da saúde surgiu no final dos anos 1980 e início dos anos 1990.  
B) o modelo médico-assistencial hospitalocêntrico predomina por um longo período, desde a criação 

do Sistema Único de Saúde. 
C) o modelo centrado, única e exclusivamente na clínica, não predomina mais devido à ampliação do 

programa de saúde da família. 
D) o modelo de clínica ampliada propõe uma reorganização da clínica, apresentando como pilares a 

constituição de equipes de referência e o apoio setorial. 
E) o modelo de acolhimento surgiu também no início dos anos 1980, adotando como premissas a 

melhoria das condições de trabalho e de estrutura das unidades de saúde. 
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Questão 25 (Peso 0,75)  

Para avaliar determinada política, programa ou sistema de saúde, os gestores analisam 
sistematicamente alguns indicadores: cobertura, acessibilidade, equidade, eficácia, efetividade, 
dentre outros. 

Considerando as características desses indicadores, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

( 1 ) Eficácia (   )  efeito em sistemas operacionais ao longo do tempo. 

( 2 ) Equidade (   )  abrangência populacional numa determinada região. 

( 3 ) Cobertura (   )  efeito de uma intervenção em situação experimental. 

( 4 ) Efetividade (   )  tratar igualmente desiguais e priorizar intervenções em grupos sociais. 

( 5 ) Acessibilidade (   )  recursos de poder dos usuários, e obstáculos impostos pelos serviços. 

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

A) 1 2 3 5 4 
B) 1 3 2 5 4 
C) 3 2 5 4 1 
D) 4 3 1 2 5 
E) 5 3 2 4 1 

Questão 26 (Peso 1,00)  

Analise a tabela 1. 

Tabela 1- Indicadores selecionados para alguns países em anos próximos a 2010. 

INDICADORES 
PAÍSES 

Brasil EUA* Canadá Alemanha 

População total (milhões) 194.497 309.051 34.109 81.902 

PIB** (bilhões de dólares) 2,2 14,5 1,3 3 

Gasto total, % do PIB, (público e privado) 8,7 17,6 11,4 11,6 

Gasto privado em saúde (% do gasto total) 55,1 51,8 28,9 23,2 

Gasto público em saúde (% do gasto total) 43,7 48,2 71,1 76,8 

Taxa de mortalidade 15,6 6,1 4,9 3,4 

Fonte: PAIM, ALMEIDA-FILHO, 2014, p. 152, com adaptações na seleção dos países. 

* Estados Unidos da América / ** Produto Interno Bruto. 

Considerando os dados da tabela 1 e os aspectos relativos à organização e ao funcionamento do 
Sistema de Saúde no Brasil, é correto afirmar que 

A) a mortalidade infantil é maior quando comparada aos demais países da tabela, embora os EUA 
tenham um elevado gasto total em saúde. 

B) o título dado ao Brasil como um dos países que possuem o melhor sistema de saúde é por conta 
da quase igualdade nos gastos públicos em saúde com os dos EUA. 

C) os gastos públicos do Canadá e da Alemanha são muito elevados, assim pode-se afirmar que os 
custos com saúde privada certamente são muito altos nesses países.  

D) o percentual de gastos públicos no Brasil, por possuir um sistema de acesso universal, deveria ser 
maior que o do gasto privado, passando para mais de 70% para aquele. 

E) a aproximação no percentual de gastos privado, entre Brasil e EUA, parece demonstrar que há 
certa semelhança entre o modelo de organização, gestão e avaliação dos respectivos sistemas de 
saúde. 
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Questão 27 (Peso 0,75)  

Algumas pesquisas acadêmicas têm utilizado modelos teóricos formulados por estudiosos em 
determinadas áreas públicas, a exemplo do modelo de ciclo de políticas públicas de John W. Kingdon 
(2011), que analisou os caminhos percorridos pela política nacional de saúde e de transportes dos 
Estados Unidos da América. O modelo do ciclo da política foi desenvolvido por ele, em 1995, e 
contempla a articulação de um conjunto de fluxos que incidem sobre o processo de construção da 
agenda governamental (agenda-setting). O primeiro implica a transformação de uma questão num 
problema, o segundo inclui a seleção de soluções e alternativas aplicadas a esse problema e o 
terceiro diz respeito às forças e influências políticas envolvidas na inserção do problema na agenda 
política governamental. No desenvolvimento das relações entre os fluxos, há envolvimento de 
diversos atores postos diante de várias oportunidades em diferentes cenários, os quais atuam 
influenciando o processo decisório de formulação e implementação das políticas públicas (KINGDON, 
2011). 
Partindo do modelo teórico proposto por Kingdon, uma pesquisadora, do Instituto de Saúde Coletiva, 
da Universidade Federal da Bahia, desenvolveu uma tese que utiliza a ‘teoria’ de Kingdon, que teve 
como objetivo analisar a incorporação das propostas gerencialistas e de gestão dos hospitais 
públicos através de Organizações Sociais no contexto do governo do Estado da Bahia. A autora 
também esquematizou o modelo de Kingdon em sua tese, como demonstrado na figura abaixo.  
 

 
Fonte: PINTO (2004, p. 61) 

De acordo com o texto, com o esquema apresentado e levando em consideração a gestão do sistema de 
saúde brasileira, podemos inferir que 

A) os operadores da política pública atuam, também, na fase de implementação. 
B) o modelo apresentado pela autora vem sendo adotado pelo Ministério da Saúde, desde 2011. 
C) como o nosso sistema de saúde é diferente do modelo dos Estados Unidos da América, a suposta 

teoria de Kingdon não se aplica ao nosso processo de gestão. 
D) o modelo de ciclo de política pública, elaborado pela pesquisadora, contempla elementos relativos à 

definição do problema, à fase pré-decisória, fase de decisão e à implementação. 
E) o momento da avaliação em saúde não está explicitado no esquema e na teoria de Kingdon. Ao 

incorporá--la ao esquema e às propostas de Kingdon, estaremos quebrando o ciclo proposto, mas 
adequando-o precisamente ao sistema de saúde brasileiro. 
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Questão 28 (Peso 0,50)  

Constituem princípios que norteiam as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) a 

A) participação da comunidade, centralização administrativa e igualdade da assistência à saúde. 
B) universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade de assistência e igualdade da 

assistência à saúde. 
C) universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade de assistência e centralização 

administrativa. 
D) ampliação da cobertura das ações de saúde, participação da comunidade e fortalecimento do 

programa de saúde bucal.  
E) descentralização administrativa das ações da atenção básica, financiamento compartilhado e 

ampliação da cobertura das ações de saúde. 

Questão 29 (Peso 1,00)  

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído através do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 
2007, visa à integração e à articulação permanente da educação e da saúde. Sobre as ações de 
saúde bucal no PSE, é correto afirmar que 

A) entre os resultados esperados, está o percentual de alunos identificados com necessidades mais 
complexas para serem encaminhados à Unidade Básica de Saúde de referência no território. 

B) através do índice de cárie (CPO-D), devem ser avaliadas, prioritariamente, as condições 
específicas de saúde bucal, examinando dentes cariados, dentes ou restaurações fraturadas e 
extrações realizadas. 

C) dentre as ações de educação em saúde realizada no PSE, está a escovação bucal 
supervisionada indireta, que deve ser realizada no ambiente escolar, pelo cirurgião dentista, 
diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, após a alimentação oferecida nas 
escolas. 

D) para a equipe de saúde bucal, a avaliação das condições de saúde bucal configura-se como 
ação essencial, pois visa identificar em sinais e sintomas relacionados à identificação de 
alterações e necessidades de cuidados específicos em alunos matriculados, bem como 
situações de maior vulnerabilidade. 

E) Por questões éticas, no caso de crianças e adolescentes menores de 18 anos, antes de fazer a 
avaliação de saúde bucal deve ser obtida autorização dos dirigentes da escola  por meio da 
assinatura de termo de consentimento, além do termo de assentimento da criança, conforme 
normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Questão 30 (Peso 0,75)  

“A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da 
população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e 
danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade 
da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.” 
(BRASIL, 2010, p. 16).  

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes Nacionais de vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

Com relação à Vigilância em Saúde, é correto afirmar que 

A) o termo Vigilância em Saúde está restrito às doenças de notificação compulsória. 
B) os acidentes com animais peçonhentos devem ser reportados aos órgãos de defesa e proteção 

dos animais.  
C) os agravos de notificação compulsória são condições de saúde pública incapazes de resultar em 

crises no âmbito social e econômico.  
D) o nível de prevenção primária relaciona-se ao diagnóstico e ao tratamento precoce, além da 

limitação do dano em caso de doença avançada.  
E) a vigilância epidemiológica analisa condições relacionadas às doenças infectocontagiosas, 

crônico-degenerativas e acidentes de trabalho; já a vigilância sanitária desenvolve o 
monitoramento, normatização e inspeção de produtos agrícolas, industrializados, serviços  e bens 
de consumo. 
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Questão 31 (Peso 1,00)  

Os sistemas de informação em saúde são ferramentas de monitoramento e coleta de dados, que 
fornecem subsídios para análise e conduta frente às condições de saúde da população. 

Sobre os sistemas de informação em saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) tem a declaração de óbito como principal 
fonte de dados. Nesse sistema, o evento eleito é a mortalidade. 

(   ) O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem a declaração de nascido vivo 
como principal fonte de dados. Nesse sistema, o evento eleito é o nascimento. 

(   ) A função da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é, exclusivamente, viabilizar o 
pagamento de internações hospitalares aos hospitais privados pelo SUS. 

(   ) O Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) permite o armazenamento das informações de 
doenças e agravos de notificação compulsória. Esses dados permitem conhecer a frequência 
e gravidade dos agravos. 

(   ) O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) fornece informações 
referentes ao controle de doenças imunopreveníveis, além de informações sobre o controle 
vacinal, estoque e distribuição. 

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

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

Questão 32 (Peso 0,75)  

A Política de Promoção de Saúde, aprovada pelo Ministério da Saúde através de Portaria nº 687, de 
30 de março de 2006, tem como objetivo promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e 
riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes.  

Sobre as diretrizes, estratégias de implantação da Política e responsabilidade da gestão, analise as 
assertivas e identifique com V para as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da 
melhoria da qualidade de vida e de saúde. 

(   ) Buscar parcerias governamentais e não governamentais para potencializar a implementação 
das ações de promoção da saúde no âmbito do SUS. 

(   ) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas verticais de 
gestão e estabelecimento de redes de cooperação intermunicipais. 

(   ) Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde 
através de cursos de atualização a distância é responsabilidade da gestão nacional. 

(   ) Estimular a inserção de ações de promoção da saúde em todos os níveis de atenção, com 
ênfase na atenção básica e secundária, voltadas, principalmente, a ações de cuidado com o 
corpo, com a saúde; com a alimentação saudável e com a prevenção e controle ao tabagismo. 

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

A) V V V F F 
B) V F V V F 
C) V V F F V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 33 (Peso 0,75)  

O programa Brasil Sorridente, criado há 11 anos, tem o objetivo de garantir ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira. Para isso, reúne uma série de 
ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito, por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
Atualmente, o SUS emprega cerca de 30% dos dentistas do País. São 64.826 profissionais atuando 
na rede pública. Em 2002, este número era de 43.205, o que significa um aumento de 50%. As 
Equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica estão em 90% (5.013) dos municípios, beneficiando mais 
81 milhões de brasileiros. 

Disponivel em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2015/03/brasil-sorridente-completa-11-anos-de-atividade>. Acesso em: 17 dez 
2015. (Adaptado) 

Sobre o Brasil Sorridente, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Apenas na fase de implantação dos centros de especialidades odontológicas (CEOS), há 
incentivos financeiros do Governo Federal sendo o valor dividido em duas parcelas de igual 
valor. 

(   ) Para que haja incentivos financeiros às equipes de saúde bucal (ESB), é necessário que o 
Sistema de Informações – Ambulatorial (SIA/SUS), da Atenção Básica (SIAB/SUS) ou o e-
SUS Atenção Básica (e-SUS AB) – seja alimentado mensalmente. 

(   ) Dentre os procedimentos de média complexidade realizados na atenção secundária, estão: o 
diagnóstico e detecção do câncer bucal, endodontia, periodontia especializada, cirurgia oral 
menor de tecidos moles e duros e atendimento a pacientes com necessidades especiais. 

(   ) Entre os requisitos mínimos para implantação de equipes de saúde bucal, é necessário que 
todos os profissionais da equipe multiprofissional tenham, obrigatoriamente, jornada de 
trabalho de 30 horas semanais, conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

(   ) Para diminuir as desigualdades em saúde, o Ministério da Saúde criou através da Portaria 
GM/MS nº 793, de 24/4/2012, os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), sendo 
que são estabelecimentos inscrito no CNES para realizar, no mínimo, próteses dentárias totais 
ou removíveis. 

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

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

Questão 34 (Peso 0,50)  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) entende que a obesidade se tornou uma epidemia e calcula 
que, no mundo, uma em cada 10 crianças estão acima do peso.  

Com relação à obesidade infantil, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A prevenção da obesidade infantil deve começar na gestação. 
(   ) O fato de uma criança ser obesa está relacionado à obesidade de seus pais. 
(   ) As crianças que dormem pouco têm maior probabilidade de sofrer com aumento de peso, 

mesmo controlando outros fatores de risco. 

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

A) V F V 
B) V F F 
C) V V F 
D) F V V 
E) F F V 
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Questão 35 (Peso 0,50)  

Levando em consideração a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a ____________________é o 
princípio definido como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema.  

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) equidade 
B) igualdade 
C) autonomia 
D) integralidade 
E) universalidade 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

 

 

Questão 36 (Peso 1,00)  

Para a efetividade do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é necessário conhecer 
tanto o estado nutricional da população quanto os aspectos relacionados às suas práticas alimentares. 
Tendo em vista a qualificação do cuidado, é salutar que o acompanhamento nutricional seja 
complementado com a avaliação do consumo alimentar.  

Os marcadores de consumo alimentar do SISVAN têm como objetivo 

A) avaliar a participação de nutrientes específicos da dieta. 
B) substituir a anamnese alimentar na consulta de nutrição. 
C) reproduzir os instrumentos utilizados em inquéritos populacionais. 
D) quantificar macro e micronutrientes consumidos na dieta das crianças e idosos. 
E) identificar inadequações na alimentação e fornecer subsídios para orientação acerca da promoção da 

alimentação adequada e saudável. 

 

Questão 37 (Peso 1,00)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de1990 traz o conceito de Vigilância Sanitária como sendo “um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde”. (BRASIL, 1990, p. 2) 

As atividades da Vigilância Sanitária se estabelecem 

A) no poder de polícia assegurado à prática da Vigilância Sanitária. 
B) na capacidade de controlar a aplicação e fiscalizar o cumprimento de normas. 
C) com base em noção de risco estabelecidas pelas práticas de Vigilância Sanitária. 
D) na capacidade de intervenção nos problemas sanitários assegurado à Vigilância Sanitária. 
E) com base na produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
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Questão 38 (Peso 1,00)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi redefinida pela portaria nº 2.446, de 11 de 
novembro de 2014. Considerando os princípios adotados pela PNPS, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

(1) Autonomia (   ) As ações e intervenções necessitam de continuidade e 
permanência, levando em conta as dimensões política, 
econômica, social, cultural e ambiental. 

(2) Empoderamento (   ) O exercício permanente da desfragmentação das ações e 
serviços ofertados por um setor visam à construção e à 
articulação de redes cooperativas e resolutivas. 

(3) Equidade (   ) A identificação de potencialidades e o desenvolvimento 
de capacidades possibilitam escolhas conscientes de 
sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias. 

(4) Integralidade (   ) As práticas e as ações de promoção de saúde baseiam-
se na distribuição igualitária de oportunidades, 
considerando as especificidades dos indivíduos e dos 
grupos. 

(5) Intersetorialidade (   ) O processo de intervenção estimula os sujeitos a 
adquirirem o controle das decisões e das escolhas de 
modos de vida adequado às suas condições sócio-
econômico-culturais. 

(6) Intrassetorialidade (   ) As intervenções são pautadas no reconhecimento da 
complexidade, potencialidade e singularidade de 
indivíduos, grupos e coletivos, construindo processos de 
trabalho articulados e integrais. 

(7) Participação Social (   ) O processo de articulação de saberes, potencialidades e 
experiências de sujeitos, grupos e setores na construção 
de intervenções compartilhadas estabelece vínculos, 
corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns. 

(8) Sustentabilidade (   ) As intervenções consideram a visão de diferentes atores, 
grupos e coletivos na identificação de problemas e 
solução de necessidades, atuando como corresponsáveis 
no processo de planejamento, de execução e de 
avaliação das ações. 

(9) Territorialidade (   ) As singularidades e as especificidades dos diferentes 
territórios são consideradas no planejamento e 
desenvolvimento de ações intra e intersetoriais com 
impacto na situação, nos condicionantes e nos 
determinantes da saúde neles inseridos, de forma 
equânime. 

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

A) 3 1 6 4 2 5 7 9 8 
B) 4 7 1 5 3 2 9 8 6 
C) 5 7 2 1 4 3 6 9 8 
D) 7 5 4 3 2 8 6 9 1 
E) 8 6 1 3 2 4 5 7 9 

Questão 39 (Peso 1,00)  

A busca ativa assume um papel importante, já que ela é uma ferramenta que leva à identificação 
precoce dos casos de hanseníase na comunidade ao detectar a doença na fase inicial.  

Uma detecção precoce contribui para a redução 

A) do custo e da efetividade do tratamento. 
B) das fontes de contágio e fortalece a ação da atenção básica. 
C) do tempo a ser disponibilizado aos pacientes em tratamento. 
D) do custo com visitas domiciliares para acompanhamento do doente. 
E) das fontes de infecção da doença, redução das incapacidades, da exclusão social e do estigma. 
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Questão 40 (Peso 1,00)  

O Procedimento Operacional de Padronização (POP) é uma importante ferramenta gerencial.  

Sobre os objetivos do POP em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Combater o desperdício de material e custos. 
(   ) Obter a previsibilidade dos resultados finais das atividades desenvolvidas. 
(   ) Minimizar as variações causadas por imperícia ou adaptações aleatórias no processo de 

trabalho. 
(   ) Eliminar a ocorrência de desvios na execução de tarefas fundamentais para a qualidade de uma 

ação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
 
A) V V V F 
B) V F F V 
C) F V V F 
D) F F V F 
E) F V F F 

Questão 41 (Peso 1,00)  

No Brasil, entre o início da epidemia, em 1980, até junho de 2012, foram registrados 657.701 casos 
de AIDS como doença manifesta. Em 2011, foram registrados 38.776 mil novos casos dessa doença, 
com taxa de incidência de 17,9 casos por 100 mil habitantes (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014, p. 416). 
Chama a atenção que a maior incidência de AIDS está entre homens e mulheres, com idade entre 
25-49 anos. Esses dados mostram como essa doença é persistente na nossa população, tendo se 
tornado de difícil controle, no momento atual. 

Considerando os dados apresentados e os propósitos do Programa Nacional de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) /AIDS do Ministério da Saúde, é correto afirmar que 

A) o Programa desenvolve ações de prevenção à saúde, desde os anos de 1990. 
B) as Doenças Sexualmente Transmissíveis não são todas de notificação compulsória. 
C) a coinfecção HIV e Hepatites Virais ainda estão em fase de investigações pelos institutos de 

pesquisa em HIV/AIDS, não sendo afirmativa tal correlação entre essas doenças. 
D) a AIDS e Hepatites Virais são doenças de notificação compulsória, sendo facultado realizar 

investigações epidemiológicas por conta do sigilo estabelecido em lei. 
E) a taxa de incidência de 17,9 casos por 100 mil habitantes em 2011, como mencionada no texto, 

revela controle da doença no Brasil, não sendo mais considerada uma pandemia. 

Questão 42 (Peso 1,00)  

No planejamento das ações em serviços de saúde, o uso de indicadores é um importante instrumento 
para subsidiar e orientar profissionais e gestores para a tomada de decisão.  

Sobre o uso de indicadores nos serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores variam desde a simples contagem direta de casos de determinada doença até 
o cálculo de proporções, razões e taxas. 

(   ) A ocorrência de doenças pode ser indicador de alerta quanto à qualidade do cuidado à saúde, 
recebendo a designação de indicador sentinela. 

(   ) Os indicadores podem ser definidos como medidas síntese que contêm informação a respeito 
de determinados atributos e dimensões relativos a eventos de interesse para a saúde. 

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

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V F 
E) F V V 
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Questão 43 (Peso 1,00)  

Em 1994, em resposta às demandas de Secretários Municipais de Saúde por financiamento para 
organização da saúde básica que possibilitasse, especialmente, a incorporação de outros 
profissionais de saúde ao programa de Agentes Comunitários de Saúde, foi concebido o Programa de 
Saúde da Família, pelo Ministério da Saúde (PAIM, ALMEIDA-FILHO, 2014, p. 358). Este programa 
expandiu-se pelo país inteiro, alcançando, nos dias atuais, mais da metade da população brasileira 
em cobertura, tornando-se uma estratégia de mudança do modelo de atenção do sistema público de 
saúde no Brasil. 

Sobre o Programa de Saúde da Família (PSF), e acerca das atribuições dos profissionais da equipe 
de Saúde da Família, é correto afirmar que 

A) o médico é o profissional principal da equipe multidisciplinar, no entanto, na ausência dele, a 
gestão é do enfermeiro. 

B) o PSF propõe-se a reorganizar o modelo de atenção em saúde numa perspectiva de promoção à 
saúde e prevenção de agravos/danos. 

C) o PSF estabelece como prioridade de gestão das unidades de Saúde da Família os seguintes 
momentos: a programação anual, o plano municipal de saúde e o planejamento centralizado nos 
agravos. 

D) O médico, apenas, é quem pode coordenar as ações e os cuidados propostos para comunidade, 
por conta da formação acadêmica voltada para a gerência de serviços de saúde e para 
propedêutica médica. 

E) o Ministério da Saúde, atualmente, estabeleceu e normatizou novas diretrizes para o PSF, 
passando para os serviços de pronto-atendimento, por exemplo, a função de porta de entrada do 
sistema de saúde local. 

Questão 44 (Peso 1,00)  

No processo de delimitação do foco da avaliação, um dos recursos metodológicos adicionais é a 
escolha de uma abordagem para a avaliação. Em relação a essa escolha, existe uma multiplicidade 
de possibilidade, sistematizadas por Donabedian na famosa tríade “estrutura-processo-resultados” 
(PAIM, ALMEIDA-FILHO, 2014, p. 79). No entanto, além dos aspectos considerados essenciais, 
Donabedian refere-se às amenidades. 

São considerados amenidades na avaliação de programas e sistemas de saúde 

A) análises de não efetividade da avaliação. 
B) os indicadores indispensáveis na avaliação. 
C) os elementos constitutivos das práticas propriamente ditas. 
D) os elementos estáveis (recursos humanos, materiais e organizacionais). 
E) os aspectos supérfluos e, ao mesmo tempo, importantes para a qualidade da atenção. 

Questão 45 (Peso 1,00)  

A Atenção Integral à Saúde da Mulher contempla a população feminina a partir de 10 anos e consiste em 
um “[...] conjunto de ações de promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde, executadas nos 
diferentes níveis de atenção à saúde (da básica à alta complexidade)” (BRASIL, 2004, p.64). 

Sobre os objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Preservar a autonomia das mulheres na defesa de sua integridade física e moral. 
(   ) Organizar os serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. 
(   ) Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de 

Saúde. 
(   ) Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina, especialmente por causas 

evitáveis. 

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

A) V F V F  
B) V V F F  
C) V F F V  
D) F F V V  
E) F V F V  
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Questão 46 (Peso 1,00)  

“[...] A Organização Mundial de Saúde desencadeou um movimento internacional voltado para a 
análise da situação de saúde e seus determinantes sociais, e vem promovendo a organização de 
comissões encarregadas desse trabalho como forma de sensibilizar os governos a adotarem políticas 
intersetoriais voltadas para a melhoria das condições de vida e saúde das populações” (PAIM; 
ALMEIDA-FILHO, 2014, p. 294). Em síntese, as ideias desse movimento fundamenta-se em uma 
concepção abrangente de saúde, sistematizada no diagrama proposto por Dahlgren & Whitehead, 
apresentado na figura 1. 

Figura 1 
 

 
Fonte: PAIM, ALMEIDA-FILHO (2014, p. 294). 

Considerando o modelo apresentado na figura 1, é correto afirmar que 

A) os fatores biológicos são a parte que menos influencia nas condições de saúde e doença. 
B) os processos saúde-enfermidade envolvem não apenas o setor saúde, mas também outras áreas 

sociais.  
C) a rede social e comunitária é o fator que mais determina as condições de doença ou de saúde nas 

pessoas. 
D) o modelo apresentado imprime a ideia de saúde como uma condição de ausência de doença ou 

qualquer outro agravo. 
E) as políticas de saúde devem obedecer ao princípio de iniquidade, atentando para os indivíduos 

inseridos em diversos contextos: socioeconômico, cultura, ambiental, biológico, dentre outros. 

Questão 47 (Peso 1,00)  

Para reforçar a política de saúde bucal no SUS, destaca-se a importância da inserção da equipe de 
saúde bucal no planejamento de ações. Para o planejamento do cuidado em odontologia na atenção 
básica, é correto afirmar que 

A) com o foco na resolutividade das necessidades em saúde de uma população adscrita, deve-se ter 
integração entre clínica e vigilância nos serviços de Atenção Básica à Saúde (ABS). 

B) para subsidiar o planejamento, é necessário o acompanhamento semestral das famílias, a partir 
de visitas domiciliares dos agentes comunitários e equipe de saúde bucal, quando necessário. 

C) visto que os gestores são responsáveis, em última instância, pelas ações em saúde, um sistema 
de informação adequado pode subsidiar melhores e mais precisas decisões na área da saúde.  

D) visto que cabe a ela fazer o diagnóstico das necessidades em odontologia, além de ter o 
conhecimento de como resolvê-las, na atenção básica, o planejamento de ações em saúde bucal 
é de responsabilidade da equipe de saúde bucal. 

E) por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, O Ministério da Saúde redefiniu, em 2006, 
para a área de saúde bucal, dois indicadores principais: cobertura de primeira consulta 
odontológica programática e cobertura da ação individual de escovação dental supervisionada. 
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Questão 48 (Peso 1,00)  

“O Programa de Saúde da Família, formulado desde sua origem como um programa especial 
vinculado ao modelo sanitarista, foi redefinido posteriormente [...]” (GIOVANELA et al., 2009, p. 566).  

Sobre a estratégia de saúde da família, é correto afirmar que 

A) aproxima-se mais da prevenção à saúde e da promoção.  
B) tem seus propósitos voltados para ações de vigilância da saúde. 
C) constitui-se numa tecnologia de saúde de baixo impacto na comunidade. 
D) é de média complexidade, por isso prioriza os agravos epidemiológicos recorrentes. 
E) aproxima-se mais da prevenção à saúde e da promoção, preconizando a reorganização da gestão 

por demanda livre e não espontânea. 

Questão 49 (Peso 1,00)  

O Programa de Saúde Bucal de 2012, do Ministério da Saúde, apresenta ações educativas para o 
indivíduo e para a coletividade. Sobre o Programa de Saúde Bucal, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O planejamento das ações educativas deve ser feito em conjunto com a equipe de saúde, 
principalmente, em relação às ações propostas por ciclo de vida. 

(   ) O processo de educação em saúde bucal deverá ser organizado pelo Estado ou Município, 
através de protocolo preestabelecido e uniformizado para as unidades de saúde. 

(   ) As equipes de saúde devem exercer suas atividades respeitando a cultura local, contribuindo 
para que o indivíduo seja capaz de autogerir seu processo de saúde-doença, com vistas à 
melhoria da sua qualidade de vida. 

(   ) A educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos para fortalecer a autonomia dos 
usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos, excluindo o 
controle dos órgãos governamentais. 

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

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

Questão 50 (Peso 1,00)  

O Programa Nacional de Controle da Hanseníase, aprovado pela Portaria nº 3.125, de 7 de outubro 
de 2010, estabelece diretrizes para a vigilância, atenção e controle da Hanseníase, propõe um 
modelo de intervenção baseado no diagnóstico precoce, tratamento oportuno de todos os casos 
diagnosticados, prevenção e tratamento de incapacidades e vigilância dos contatos domiciliares. 

Sobre as diretrizes para o atendimento proposto pelo Programa Nacional de Controle da Hanseníase, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Um caso de hanseníase só é confirmado através da baciloscopia positiva de esfregaço 
intradérmico, sendo que mais de cinco lesões de pele, classificam-na como Paucibacilar (PB). 

(   ) O retorno dos pacientes deve ser agendado a cada 28 dias. Nessas consultas, eles tomam a 
dose supervisionada no serviço de saúde e recebem a cartela com os medicamentos das 
doses a serem autoadministradas em domicílio. 

(   ) O diagnóstico da hanseníase é clínico e epidemiológico e é realizado por meio da análise da 
história e das condições de vida do paciente, do exame dermatoneurológico para identificar 
lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos 
periféricos (sensitivo, motor e/ou autonômico). 

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 V 
E) F F V 


