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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] 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” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0, 50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

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

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
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Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

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

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

  



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 002/2016 

(Código 034) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 5 

 

Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

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

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 1,00)  

A Farmacodinâmica, subdivisão da Farmacologia, estuda os mecanismos de ação e os efeitos dos 
fármacos em organismos sãos e doentes. De acordo com a eficácia intrínseca ao se ligarem aos 
receptores, os fármacos podem ser classificados como agonistas ou antagonistas. 

Sobre os diferentes tipos de antagonismo, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O antagonismo competitivo pode ser superável por uma concentração suficientemente alta do 
agonista. 

(   ) Um antagonista alostérico produz seu efeito competindo com o agonista pelo mesmo local de 
ligação do receptor. 

(   ) A interação dos benzodiazepínicos (ansiolíticos) com o receptor GABAA é um exemplo de 
antagonismo alostérico. 

(   ) A capacidade de um antagonista competitivo em diminuir a resposta a um agonista depende 
da concentração do primeiro e da sua afinidade ao receptor. 

(   ) Um antagonista competitivo simples, que possui eficácia intrínseca e que possui afinidade ao 
receptor, compete com o agonista pelo mesmo local de ligação do receptor. 

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

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

Questão 17 (Peso 0,50)  

Constituem objetivos da __________________________ de medicamentos: 

- assegurar a integralidade da prescrição; 
- assegurar que a prescrição é apropriada para o paciente e relacionada com o requerido quanto aos 
aspectos terapêuticos, sociais, legais e econômicos. 

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

A) dispensação 
B) distribuição  
C) utilização  
D) aquisição  
E) seleção  
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Questão 18 (Peso 1,00)  

A maioria dos fármacos consiste em ácidos ou bases fracas, existindo em solução sob as formas 
ionizada ou não-ionizada. De uma forma geral, as formas não-ionizadas são mais lipofílicas, podendo, 
dessa forma, difundir-se mais facilmente pela membrana celular, permitindo o processo 
farmacocinético de absorção. As formas ionizadas são mais hidrofílicas, o que dificulta sua 
penetração na membrana celular. Por esta razão, a distribuição transmembrana de um eletrólito fraco 
é determinada pelo seu pKa e pelo gradiente de pH através da membrana.  
 
Sobre as características de ionização dos fármacos e sua influência no processo de absorção dos 
mesmos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Um fármaco do tipo ácido fraco (pKa = 5,4) se encontra, predominantemente, ionizado 

quando em pH menor que o seu pKa, sendo melhor absorvido no intestino que no estômago. 
(    ) Um fármaco do tipo base fraca (pKa = 8,6) é, facilmente, absorvido no estômago uma vez que 

se encontra, predominantemente, na forma não ionizada em ambiente estomacal. 
(    ) Os fármacos do tipo ácido fraco são melhores absorvidos em locais onde o pH é menor que o 

seu pKa uma vez que se encontram, predominantemente, na forma não-ionizada nesse pH. 
(    ) Um fármaco do tipo base fraca, para ser facilmente absorvido, precisa se encontrar em um 

ambiente com pH menor que seu pKa. 

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

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

Questão 19 (Peso 0,75)  

Sobre as vias de administração de medicamentos, é correto afirma que 

A) a via retal é útil apenas para administração de fármacos destinados a um efeito local. 
B) os medicamentos administrados pela via oral podem tanto exercer efeitos locais quanto 

sistêmicos. 
C) os medicamentos administrados pela via cutânea são aplicados topicamente na pele, com o 

objetivo de exercer apenas efeito local. 
D) na administração intravenosa de fármacos, soluções aquosas ou oleosas, suspensões ou 

emulsões do tipo óleo em água (O/A) ou água em óleo (A/O) podem ser injetadas diretamente na 
corrente sanguínea através das veias. 

E) os fármacos de baixa solubilidade aquosa, como a penicilina G benzatina, podem ser 
administrados por via intramuscular, na forma de suspensão aquosa, com o objetivo de obter 
início de ação mais rápido, porém, de duração mais curta. 

Questão 20 (Peso 0,75)  

Os mecanismos pelos quais ocorrem as interações medicamentosas são complexos, sendo muitos 
deles ainda desconhecidos ou pouco estudados. De uma forma geral, esses mecanismos podem 
ocorrer devido a fatores relacionados ao próprio fármaco, ao paciente e à administração do 
medicamento. 

Sobre os fatores relacionados à administração dos medicamentos envolvidos no desenvolvimento de 
interações medicamentosas, é correto afirmar que 

A) a ordem em que diferentes medicamentos são administrados ao paciente não influencia na 
interação. 

B) os intervalos mais curtos entre a administração de dois fármacos diferentes pode diminuir o risco 
de interação. 

C) as interações medicamentosas somente são possíveis de ocorrer quando os dois fármacos são 
usados pela mesma via de administração. 

D) a maioria das reações de interação são dose-dependentes, sendo mais prováveis que elas 
ocorram quanto maior forem as doses dos fármacos. 

E) as interações medicamentosas ocorrem, sempre, logo após a administração dos dois 
medicamentos. 
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Questão 21 (Peso 1,00)  

O acompanhamento farmacêutico clínico de gestantes tem grande importância, pois o uso de 
medicamentos durante as várias fases da gravidez não é raro, e as alterações farmacocinéticas da 
mãe e a possível passagem das drogas pela placenta podem complicar o bom andamento do estado 
gestacional clínico da gestante.  

Com base nas características de risco associado ao uso de drogas durante a gestação, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A clorpropamida é a droga de eleição no tratamento do diabetes na gravidez. 
(   ) O uso do metronidazol deve ser evitado durante o primeiro trimestre da gestação. 
(   ) A estreptomicina apresenta elevado grau de segurança em grávidas, sem risco de toxicidade 

ao feto. 
(   ) O ácido acetilsalicílico é utilizado com êxito e inocuidade durante os dois primeiros trimestres 

da gravidez, em doses de até 325 mg/dia, na prevenção da trombose placentária em grávidas 
com história predisponente. 

A alternativa que apresenta 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 V F V 
E) F V V F 

Questão 22 (Peso 1,00)  

Sobre o uso de fármacos em Pediatria, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(    ) A fenitoína deve ser utilizada por via intramuscular na criança. 
(    ) O fenobarbital apresenta absorção gastrointestinal acelerada no recém-nascido até 15 dias de 

vida. 
(    ) A gentamicina apresenta meia-vida plasmática prolongada no recém-nascido quando 

comparada à do adulto. 
(    ) Os aminoglicosídeos e tetraciclinas atravessam a barreira hemato-encefálica com maior 

dificuldade nas crianças. 
(    ) A digoxina e a carbamazepina são, reconhecidamente, bem absorvidas pelo recém-nascido 

quando administradas por via oral. 

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

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

Questão 23 (Peso 0,75)  

As fluoroquinolonas têm sido empregadas contra patógenos do trato urinário, uma vez que os 
grandes níveis na urina, após a administração destas, tornam-as de grande utilidade farmacológica 
no tratamento de infecções urinárias. 

Sobre as fluoroquinolonas, é correto afirmar que 

A) o aumento na acidez da urina reduz sua potência antimicrobiana. 
B) o seu mecanismo de ação baseia-se na inibição da enzina DNA-girase. 
C) a ciprofloxacina é a droga de escolha para infecções por Treponema pallidum. 
D) a gatifloxacina, a ofloxacina e a anfotericina B são representantes deste grupo. 
E) são vantajosas em relação a outras classes de drogas, uma vez que podem ser utilizadas por 

crianças e lactentes sem nenhum risco, desde que em doses terapêuticas. 
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Questão 24 (Peso 0,50)  

“________________________ é o grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas 
a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de 
medicamentos em todas e cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de 
qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação 
da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente 
dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de 
medicamentos” (BRASIL, 1998, p. 13). 

De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a alternativa que preenche, corretamente, a 
lacuna do trecho acima é 

A) Assistência Farmacêutica 
B) Cuidados Farmacêuticos 
C) Atenção Farmacêutica 
D) Prática Farmacêutica 
E) Farmácia Clínica 

Questão 25 (Peso 1,00)  

A Atenção Farmacêutica em Pediatria promove a racionalização das prescrições, a diminuição dos 
erros de medicação e a ocorrência de efeitos adversos, contribuindo de forma positiva para o sucesso 
da terapêutica. 

O aparecimento da Síndrome do Bebê Cinzento em lactentes pelo uso do cloranfenicol é justificado  

A) pela pequena capacidade do lactente para conjugar cloranfenicol e excretar sua forma ativa na 
urina. 

B) pelo fato do cloranfenicol se ligar à glicose e resultar num pigmento escuro que resulta nesta 
síndrome. 

C) pelo fato do cloranfenicol atacar os melanócitos e esta ação resulta em hiperpigmentação 
cinzenta. 

D) pelo fato do cloranfenicol provocar anemia profunda e por isto o lactente passa a ter uma 
coloração acinzentada. 

E) pela associação do cloranfenicol com proteínas do leite materno que ocasiona hepatotoxicidade 
em lactentes. 

 Questão 26 (Peso 0,75)  

“As resposta fisiológicas e farmacológicas do útero variam nas diferentes espécies e em diferentes 
fases da gestação”. (RANG; DALE, 1997, p. 374). 

São drogas que causam contração e relaxamento uterino, respectivamente, 

A) misoprostol e ocitocina 
B) ocitocina e terbutalina. 
C) ocitocina e misoprostol. 
D) misoprostol e ergometrina. 
E) ocitocina e prostaglandinas tipo E. 

Questão 27 (Peso 0,75)  

A farmacovigilância consiste da ciência e das atividades relativas à ________________, 
______________ compreensão e prevenção de _________________ ou quaisquer outros possíveis 
problemas relacionados a medicamentos. 

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

A) detecção / inclusão / efeitos colaterais 
B) inclusão / avaliação / efeitos colaterais 
C) detecção / avaliação / efeitos adversos 
D) registros / avaliação / eventos adversos 
E) incorporação / avaliação / efeitos adversos 
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Questão 28 (Peso 0,75)  

Sobre as estratégias para prevenção de erros de medicação, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Realizar treinamento com a área médica, estimulando realização da prescrição manual em 
receituário carbonado. 

(   ) Informatizar as prescrições médicas e a utilização de código de barras para processo de 
dispensação do medicamento. 

(   ) Implementar programas de educação permanente, objetivando obtenção de acesso à informação 
sobre medicamentos. 

(   ) Realizar a distribuição de medicamentos por dose coletiva, fortalecendo a atividades de 
administração de medicamentos nos postos de enfermagem. 

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

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

Questão 29 (Peso 0,75)  

“As reações adversas a medicamentos se constituem num problema importante na prática de área de 
saúde” (GOMES et al, 2003, p. 129). Wills e Brown (1999) organizaram-nas por categoria. Levando 
em consideração esta categorização, numere segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Reações Tipo A               (   ) Causada por características químicas e pela concentração do agente 
agressor e não pelo efeito farmacológico do fármaco. 

(2) Reações Tipo B (   ) Reações que acontecem em consequência do método de 
administração do fármaco ou pela natureza física da preparação. 

(3) Reações Tipo C (   ) Reações farmacologicamente previsíveis, envolvendo interação do 
micro-organismo com o hospedeiro e desaparecem com a retirada do 
medicamento. 

(4) Reações Tipo D (   ) Reações relacionadas à dose do medicamento, as quais podem ser 
previsíveis com o conhecimento do mecanismo de ação do fármaco 
ou excipiente. 

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

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

Questão 30 (Peso 0,50)  

A farmacoepidemilogia é utilizada para garantir a vigilância de drogas na fase de comercialização 
(BISON, 2007) e, para tanto, utiliza vários procedimentos e ferramentas de gerenciamento de saúde.  

______________________________________________ implementa(m) ações apropriadas para 
avaliar o uso correto de medicamentos e que fornece a relação risco-benefício das drogas. 

A) A farmacovigilância 
B) A assistência farmacêutica 
C) O Programa de Gerenciamento de doenças 
D) Os estudos de utilização de medicamentos (EUM) 
E) O acompanhamento dos risco-benefício dos medicamentos 
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Questão 31 (Peso 0,75)  

A Nutrição Parenteral consiste na administração total ou parcial, por via intravenosa, de nutrientes 
necessários à sobrevivência de pacientes. Uma das complicações metabólicas, que podem ocorrer, 
relacionadas à Nutrição Parenteral é 

A) Hidrotórax. 
B) Pneumotórax. 
C) Embolia séptica. 
D) Síndrome hipoglicêmica. 
E) Infecção local pela inserção do cateter. 

 

Questão 32 (Peso 0,50)  

“A monitorização da segurança de medicamentos é elemento essencial para o uso efetivo de 
medicamentos e para a assistência médica de alta qualidade. Ela tem a capacidade de inspirar 
segurança e confiança de pacientes e profissionais da saúde em relação aos medicamentos e 
contribui para elevar os padrões da prática médica (OPAS, 2005, p. 16)”.  

A área responsável pela monitorização da segurança de medicamentos é 

A) Hemovigilância. 
B) Toxicovigilância. 
C) Farmacovigilância. 
D) Farmacoepidemiologia. 
E) Reconciliação medicamentosa. 

 

Questão 33 (Peso 0,50)  

_____________________________________ é(são) capaz(es) de “[...] fornecer informações em 
grande quantidade e variedade sobre os medicamentos; da qualidade da informação transmitida às 
tendências comparadas de consumo de diversos produtos, à qualidade dos medicamentos mais 
utilizados, à prevalência da prescrição médica, aos custos comparados, entre outros [...]” (PEPE, 
1994, p.).    

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

A) A Farmácia Clinica 
B) A Farmacovigilância 
C) A Farmacoeconomia 
D) A Atenção Farmacêutica 
E) Os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM) 

 

Questão 34 (Peso 0,75)  

O processo de carcinogênese, em geral, se dá lentamente. Uma vez detectado, utiliza-se 
quimioterapia antineoplásica com vários agentes quimioterápicos. A droga indicada para o tratamento 
do carcinoma de colo uterino é 

A) Rituximabe 
B) Metotrexato 
C) Caspofungina 
D) Asparaginase 
E) Carboplastina 
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Questão 35 (Peso 0,75)  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e o Ministério da Saúde do Brasil definem como 
função básica de um Serviço de Farmácia Hospitalar: 

A) armazenar os medicamentos em áreas na temperatura ambiente, a fim de preservar sua 
qualidade. 

B) gerenciar apropriadamente o estoque, adquirindo tudo o que for prescrito para o paciente, 
obedecendo a determinação médica. 

C) implantar um Centro de Informações de Medicamentos, para que se obtenham informações sobre 
o uso do medicamento otimizando a prática da automedicação hospitalar. 

D) estabelecer um Sistema racional do medicamento, permitindo que a aquisição dos medicamentos 
seja realizada de forma econômica, minimizando os custos com o medicamento. 

E) selecionar medicamentos e germicidas juntamente com a Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT), além de materiais médico-hospitalares juntamente com a Comissão de Padronização de 
Materiais (CPM). 

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

 

Questão 36 (Peso 1,00)  

O planejamento em saúde vem se consolidando por um processo de contribuições de inúmeros 
estudiosos, acadêmicos, entre outros. Dois principais autores – Mario Testa e Carlos Matus - 
desenvolveram métodos de planejamento que passaram a compor os espaços de gerenciamento do 
sistema público de saúde, sendo até mesmo aplicados no campo privado. Esses métodos, difundidos e 
muito utilizados no Brasil, sustentam o planejamento em saúde na União, nos Estados e nos Municípios.  
 
Sobre o planejamento em saúde, é correto afirmar que 

 
A) a categoria poder ainda é de pouca importância. 
B) o processo decisório envolve apenas os ocupantes de cargo executivo. 
C) os métodos podem ser substituídos pelos modelos de avalição em saúde. 
D) as necessidades podem ser reprogramadas após o atendimento às normas. 
E) a análise da situação de saúde tem grande relevância para a execução do método de 

planejamento. 

Questão 37 (Peso 1,00)  

“A prática de programação em saúde foi inaugurada na América Latina com a elaboração do método 
CENDES-OPS, cujo eixo central era a busca da transposição dos princípios do planejamento econômico 
para o campo social e, especificamente, para a saúde. Marcado fundamentalmente pelo viés 
economicista, o método CENDES-OPS, entretanto, buscava aproximar-se da especificidade do setor 
saúde, basicamente em sua proposta de diagnóstico. Esta constitui uma ampla aplicação da visão 
ecológica do processo saúde-doença, incluindo variáveis próprias do ambiente físico, biológico e social, 
além das exclusivamente sanitárias” (TEIXEIRA, 2010, p. 18). 

Sobre o método CENDES-OPS e os métodos de programação em saúde no Brasil, é correto afirmar que 

A) o método CENDES-OPS preconizava o enfoque normativo. 
B) o método CENDES-OPS apresentou inúmeras críticas ao método de planejamento estratégico. 
C) o método CENDES-OPS incluiu diversas categorias para análise das ações, como poder e 

vontade política. 
D) essa lógica de programação não fez parte do planejamento em saúde do Sistema Único de Saúde 

Brasileiro. 
E) o método CENDES-OPS abordou o enfoque situacional, a ideia de problema de saúde e 

conceituou o Ator Social. 
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Questão 38 (Peso 1,00)  

A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) integra a rede de serviços do 
SUS voltados à promoção, à vigilância e à assistência para o desenvolvimento das ações de Saúde do 
Trabalhador. Visando a integralidade do cuidado, a Saúde do Trabalhador, assim como os demais 
componentes da Vigilância em Saúde, deve inserir-se loco-regionalmente, sob a coordenação da 
Atenção Primária à Saúde (APS). 

Sobre o gerenciamento das condutas em Saúde do Trabalhador, na atenção primária, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas:  

(   ) A atividade de “dona de casa” é considerada como ocupação. 
(   ) A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pode ser solicitada à empresa 

ou emitida na atenção primária. 
(   ) Caso exista a suspeita, mas ainda não seja possível estabelecer a relação do adoecimento 

com a situação de trabalho, deve-se discutir o caso com a Equipe do Cerest. 
(   ) O paciente que estiver sem trabalho no momento do preenchimento da ficha de identificação 

deve ser considerado trabalhador pela sua história pregressa de trabalho. 

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

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

Questão 39 (Peso 1,00)  

Dado que as histórias das mulheres, na busca pelos serviços de saúde, expressam discriminação, 
frustrações e violações dos direitos e aparecem como fonte de tensão e mal-estar psíquico-físico e, 
dentro de um marco ético que garanta a saúde integral e seu bem-estar, a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) destaca como princípios essenciais e indissociáveis para que as 
ações de saúde se traduzam na resolução dos problemas identificados: 

A) Humanização e Qualidade. 
B) Qualidade e Fortalecimento das mulheres. 
C) Humanização e Promoção do auto-cuidado.  
D) Promoção do auto-cuidado e Satisfação das usuárias. 
E) Promoção do autocuidado e Fortalecimento das mulheres. 

Questão 40 (Peso 1,00)  

As análises da situação de saúde da população brasileira identificam avanços importantes traduzidos na 
redução significativa de alguns problemas, redução menos significativas ou mesmo estabilidade ou ainda 
problemas que apresentam tendência ao crescimento (FIOCRUZ,2012). 

No que se refere à tendência do perfil epidemiológico da população infantil no Brasil, é correto afirmar 
que 

A) as causas externas, acidentes e violências, são, atualmente, os maiores problemas de Saúde 
Pública. Contudo, a população infanto-juvenil é pouco susceptível às causas externas. 

B) a taxa bruta de mortalidade continuará crescendo e a taxa de mortalidade infantil deverá seguir 
uma trajetória de estabilização, favorecida pelos programas de distribuição de renda e pelo 
aumento da escolaridade. 

C) a obesidade apresenta reduzida prevalência entre as crianças, considerando o grupo das doenças 
crônicas não transmissíveis e os problemas-chave com efeitos danosos à saúde da população e à 
crescente demanda por serviços de saúde.   

D) as doenças infecciosas estão apresentando um quadro positivo de redução, dado o avanço das 
políticas de saneamento, de melhorias habitacionais, o fortalecimento da atenção primária à saúde 
e o desenvolvimento de inovações biotecnológicas. 

E) há uma disparidade nos quadros de prevalência da desnutrição entre crianças do meio urbano em 
relação ao meio rural. Entretanto, as diferenças entre campo e cidade reduziram, ao longo do 
tempo, no conjunto do país, revelando uma das características mais simétricas do processo de 
desenvolvimento econômico e social em curso nos últimos anos. 
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Questão 41 (Peso 1,00)  

 
A compreensão da relação entre a família, instituição composta por pessoas, que se insere em 
determinado contexto social, e o sistema de saúde, perpassa por melhores entendimentos sobretudo 
acerca das configurações dessa família − seus arranjos, seus contextos, seu processo social de trabalho 
e vivência, sua cultura – que  toma características bem peculiares nesse nosso tempo de diversidade e 
transição demográfica e epidemiológica. Enfim, cabe a todos compreender a família como unidade de 
produção social, que tem de ter suas necessidades sociais e de saúde atendidas. 

Considerando a relação da família com as Políticas de Saúde, no Brasil, é correto afirmar que 

A) algumas Políticas de Saúde têm tido bons resultados. 
B) a omissão do Estado na saúde das pessoas é difícil de ser percebida. 
C) os determinantes sociais em saúde têm baixa influência na vida das pessoas. 
D) o vínculo serviços-usuários é dispensado no processo de humanização na saúde. 
E) a estratégia de saúde da família vem atendendo a todas as necessidades das pessoas, com 

cobertura de mais de 50%. 

 

Questão 42 (Peso 1,00)  

 

A situação do aleitamento materno no Brasil tem melhorado. Estudos mostram que a tendência de 
aumento da prática da amamentação é progressiva e persistente, porém ainda há espaço para melhorias 
(SENA; SILVA; PEREIRA, 2007). 

Sobre a amamentação, é correto afirmar que 

A) a amamentação é sempre indicada. 
B) a amamentação é contraindicada para as mães portadoras de tuberculose. 
C) a amamentação é contraindicada para as mães portadoras de Hepatite B ou Hepatite C, mesmo 

quando ausentes fissuras mamilares. 
D) os benefícios do leite materno para a criança superam os possíveis malefícios da exposição à 

nicotina via leite materno. Por isso, o cigarro não é uma contraindicação à amamentação. 
E) a amamentação é contraindicada para as mães que consomem álcool, ainda que o consumo seja 

eventual e não ultrapasse um cálice de vinho ou duas latas de cerveja. 

 

Questão 43 (Peso 1,00)  

 

O início precoce do aleitamento materno sem restrições tem como efeito 

A) o retardamento da “descida do leite”. 
B) o aumento do ingurgitamento mamário. 
C) a recuperação lenta do peso de nascimento. 
D) o aumento da incidência de hiperbilirrubinemia. 
E) a estabilização dos níveis de glicose do recém-nascido. 
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Questão 44 (Peso 1,00)  

A assistência pré-natal adequada, com a detecção e a intervenção precoce das situações de risco, bem 
como um sistema ágil de referência hospitalar, de regulação dos leitos obstétricos, além da qualificação 
da assistência ao parto são os grandes determinantes dos indicadores de saúde relacionados à mãe e 
ao bebê que têm o potencial de diminuir as principais causas de mortalidade materna e neonatal 
(BRASIL, 2013). 

Sobre o pré-natal de baixo risco, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) O diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame clínico, se o atraso menstrual for 
superior a 12 semanas, e torna-se desnecessária a solicitação do Teste Imunológico de 
Gravidez (TIG). 

(   ) A altura menor do que 1,45m, IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade e 
síndromes hemorrágicas ou hipertensivas são fatores que impedem a realização do pré-natal 
pelas equipes da atenção básica. 

(   ) O pré-natal, na Atenção Primária à Saúde, deve ser iniciado até a quarta semana de 
gestação. As consultas deverão ser mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 
semanas e semanais no termo. Não existe alta do pré-natal. 

(   ) A gestante, cujo parto não ocorre até a 40ª semana, deve ser encaminhada para a avaliação 
do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do líquido amniótico e monitoramento 
cardíaco fetal, com vistas à indução do parto normal. 

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 F 
D) F F V V 
E) F V F V 
 

Questão 45 (Peso 1,00)  

É frequente a utilização do termo controle de natalidade como sinônimo de planejamento reprodutivo, 
todavia se tratam de conceitos diferentes. O controle de natalidade implica imposições do governo sobre 
a vida reprodutiva de homens e mulheres. O planejamento reprodutivo baseia-se no respeito aos direitos 
sexuais e aos direitos reprodutivos (BRASIL, 2010).  

Na atenção ao planejamento reprodutivo da mulher, é correto afirmar que 

A) as mulheres, no climatério, não têm indicação para o uso de contraceptivos,  
B) o dispositivo intrauterino (DIU) é considerado um método contraceptivo seguro para uso em nulíparas 

muito jovens. 
C) o diafragma, no pós parto, é um bom método para mulheres motivadas a usá-lo e bem orientadas, 

dispensando-se a repetição da medida do diafragma após cada parto.  
D) o método contraceptivo mais indicado no pós-abortamento não complicado, nos primeiros três meses, 

é o que permite a recuperação rápida da fertilidade, após a interrupção de uma gestação. 
E) o dispositivo intrauterino (DIU) é um bom método para ser utilizado pela mulher que está 

amamentando. Pode ser inserido, imediatamente, após o parto, ou a partir de quatro semanas pós-
parto, desde que ocorra o retorno da menstruação. 

Questão 46 (Peso 1,00)  

A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher deve contemplar a população feminina acima de: 

A) 9 anos 
B) 10 anos 
C) 11 anos 
D) 12 anos 
E) 14 anos 
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Questão 47 (Peso 1,00)  

A taxa de detecção de HIV/Aids em menores de 5 anos caiu 36% nos últimos seis anos, passando de 
3,9 casos por 100 mil habitantes, em 2010, para 2,5 casos por 100 mil habitantes, em 2015. Os dados 
são do Boletim Epidemiológico HIV/Aids de 2016, lançado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 
30, por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro. 
No diagnóstico, o Brasil passou dos 80%, em 2012, para 87%, em 2015 – o que equivale a 715 mil 
pessoas já diagnosticadas no país. A meta está sendo alcançada por meio da ampliação da testagem, 
uma das frentes da nova política de resposta ao HIV/Aids no Brasil: apenas em 2015, por exemplo, 
foram realizados 8,5 milhões de testes. Os maiores incrementos foram observados na meta relacionada 
ao tratamento, que passou de 44%, em 2012, para 64%, em 2015, ou 455 mil pessoas. Na meta 
referente à supressão da carga viral, o país passou de 75%, em 2012, para 90% em 2015, ou 410 mil 
pessoas. 
Outro dado expressivo revelado pelo novo Boletim é a queda de 42,3% na mortalidade nacional por Aids 
em 20 anos: de 9,7 óbitos por 100 mil habitantes, em 1995, para 5,6 óbitos por 100 mil habitantes em 
2015. 
Disponível em: <http://www.aids.gov.br/noticia/2016/brasil-registra-reducao-de-36-em-transmissao-de-hivaids-de-mae-para-filho>. 
Acesso em: 30 nov. 2016. 

Considerando as informações do texto e os aspectos relativos à transmissão vertical das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis e da AIDS, é correto afirmar que 

A) houve uma queda expressiva de 42,3% na mortalidade nacional por Aids em 1995. 
B) a transmissão vertical da hepatite B pode ocorrer na próxima gestação de mães com anti-HBs 

altamente reagente. 
C) a partir de quatro a seis semanas de vida até a definição do diagnóstico da infecção pelo HIV, a 

criança deve receber quimioprofilaxia para pneumonia provocada pelo Pneumocystis jirovecii. 
D) a meta referente à supressão da carga viral no Brasil é deficiente, visto que evoluiu menos de 10% 

entre os anos estudados. 
E) os recém-nascidos são vacinados contra Hepatite B, após o nascimento, por isso os anticorpos de 

defesa da vacina impedem a transmissão vertical da hepatite. 

Questão 48 (Peso 1,00)  

Exame muito utilizado para mulheres com lesão palpável ou impalpável na mama. A 
__________________________________é o ato de remoção cirúrgica dessa lesão com corte por 
congelamento, indicada para obter diagnóstico tecidual imediato. 

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

A) biopsia com agulha 
B) biopsia excisional 
C) aspiração com agulha fina 
D) biopsia linfonodo sentinela 
E) biopsia estereotática com agulha 

Questão 49 (Peso 1,00)  

A anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no mundo e no nosso país. No Brasil 
nascem cerca de 3.500 crianças, por ano, com doença falciforme. Na Bahia, a cada 650 crianças 
que nascem, uma nasce com doença falciforme. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007) 

Sobre a Doença Falciforme, é correto afirmar que 

A) a sobrevida de pessoas com doença falciforme é normal e as complicações sérias são raras.  
B) as crianças com doença falciforme correm um grande risco de falha acadêmica e apresentam uma 

péssima taxa de formação escolar. Como em qualquer criança com doença crônica, a manutenção de 
uma boa saúde deve incluir avaliação psicológica e social.  

C) os pacientes com doença falciforme apresentam episódios de Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
apenas após os 18 anos de idade.  

D) a doença é genética, curável, com alta morbimortalidade e predominância na população negra. 
E) a característica clínica principal da doença falciforme é a dor, entretanto, geralmente, não prejudica as 

atividades da vida diária e nem afeta, psicologicamente, as crianças e suas famílias. 
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Questão 50 (Peso 1,00)  

A adolescência é uma etapa do desenvolvimento marcada por muitas mudanças corporais próprias do 
processo de amadurecimento do ser humano e são necessárias ações para o adequado 
acompanhamento dessa população. Os profissionais da equipe NASF, que podem contar com 
fisioterapeutas e outros profissionais em sua composição, realizam o planejamento, monitoramento, 
avaliação e tratamento voltados para a saúde do adolescente, considerando três princípios: ética, 
privacidade e o sigilo. Neste contexto, é correto afirmar que 

A) a quebra do sigilo das informações confidenciadas ocorre sempre que houver risco de vida ou 
relevante para o adolescente e/ou terceiros, sendo que ele deve ser informado sobre o que ocorrerá. 

B) o adolescente nunca deve ser atendido sozinho, sendo sempre necessária a presença dos pais ou 
responsáveis, conforme preconizado. 

C) a ética deve estar pautada pelo princípio da autonomia e respeito, em detrimento da liberdade, 
prescritos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

D) a emissão de um juízo de valor é importante no atendimento oferecido para que as ações planejadas 
possam se aproximar da realidade dos adolescentes. 

E) os pais são chamados, após cada atendimento ao adolescente, para que as informações possam ser 
repassadas na sua ausência e assim não causar constrangimentos. 

 
 


