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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 
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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 0,50)  

São ossos longos, curtos e irregulares, respectivamente,  

A) ulna, patela e atlas. 
B) axis, costelas e tíbia. 
C) patela, tíbia e vértebras torácicas. 
D) fêmur, rádio e vértebras lombares. 
E) fêmur, patela e osso peniano dos caninos. 

Questão 17 (Peso 0,50)  

Os elementos constituintes de uma articulação sinovial ou diartrose são: 

A) bolsa sinovial, ligamentos, cartilagem articular. 
B) bolsa sinovial, cartilagem articular, bainha sinovial. 
C) tendões musculares, ligamentos e cápsula articular. 
D) bainha sinovial, cápsula articular, cartilagem articular. 
E) cápsula articular, ligamentos, cartilagem articular e líquido sinovial. 

Questão 18 (Peso 0,75)  

Sobre o sistema neural, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Gânglios são estruturas situadas ao longo da medula e fazem parte do sistema linfático. 
(   ) Cada nervo espinhal é formado pela união das raízes dorsal (sensitiva) e ventral (motora). 
(   ) O líquido céfalorraquidiano ou liquor banha todo o encéfalo e a medula, preenchendo o canal 

medular. 
(   ) A medula espinhal é composta de feixes nervosos e é envolvida pelas meninges duramater, 

aracnoide e pia mater. 

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

A) V V F V 
B) V F F V 
C) V F V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 19 (Peso 0,50)   

São considerados componentes anatômicos dos músculos estriados: 

A) aponevrose, bainha sinovial e tendões. 
B) ventre muscular, tendões e aponevrose. 
C) ventre muscular, aponevrose,  ligamentos. 
D) bainha sinovial, ventre muscular e tendões. 
E) fascia muscular, septo muscular e ligamentos. 

Questão 20 (Peso 0,50)  

Atrios ventrículos cardíacos comunicam-se através de estruturas valvares, as quais regulam os fluxos 
circulatórios entre essas cavidades, evitando o refluxo de sangue. Essas valvas são fixadas por 
estruturas fibrosas, ___________________, que fixam as margens livres das valvas a estruturas 
musculares da parede dos ventrículos, chamadas de _________________. 

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

A) o endocardio / cordas tendinosas 
B) as cordas tendinosas / endocárdio 
C) as cúspides valvares / músculos papilares 
D) as cordas tendinosas / músculos papilares 
E) as cordas tendinosas / trabéculas septo marginais 

Questão 21 (Peso 0,50)  

O sistema linfático atua como um sistema circulatório acessório, objetivando remover da circulação, 
elementos danosos ao organismo humano e animal.  São órgãos linfoides: 

A) baço, fígado, rins e linfonodos. 
B) baço, tonsilas, linfonodos e timo. 
C) tonsilas, baço, fígado e parótida. 
D) baço, fígado, tonsilas e linfonodos. 
E) timo, baço, linfonodos, rins e tonsilas. 

Questão 22 (Peso 1,00)  

As estruturas que se encontram corretamente organizadas, com as ramificações bronquiais 
macroscópicas, logo após a entrada da traqueia na cavidade torácica são brônquios ______________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, a lacuna do trecho acima é 

A) principais, brônquios segmentares e bronquíolos 
B) lobares, brônquios menores e bronquíolos primários 
C) principais, brônquios lobares e brônquios segmentares 
D) segmentares, brônquios lobares e brônquios principais 
E) maiores, brônquios intermediários e brônquios menores 

Questão 23 (Peso 0,75)  

A traqueia, órgão tubular oco, inicia ao nível da laringe, percorrendo a região cervical, penetrando na 
cavidade torácica, onde se subdivide.  Sobre a estrutura da traqueia, é correto afirmar que 

A) possui mucosa revestida por epitélio estratificado pavimentoso. 
B) possui tecido muscular estriado e mucosa revestida de epitelial pseudo estratificado cilíndrico ciliado. 
C) é composta por anéis traqueais de cartilagem, servindo apenas como estrutura de condução do ar 

inspirado. 
D) é, parcialmente, fechada em sua porção ventral, por um ligamento traqueal e seu diâmetro não sofre 

alterações. 
E) é uma estrutura, predominantemente, constituída por músculos, facilitando as mudanças de posição 

do pescoço. 
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Questão 24 (Peso 1,00)  

A vesícula biliar representa uma saculação anexa do fígado, onde o fluido biliar é temporariamente 
armazenado, para posterior secreção.  Seus ductos desembocam na luz duodenal, permitindo sua ação 
sobre o quimo. ______________, no entanto, não apresentam vesícula biliar.  

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

A) os suínos. 
B) os bovinos. 
C) as galinhas. 
D) os equinos.  
E) os caprinos. 

Questão 25 (Peso 0,75)  

Nos ruminantes adultos, a atividade de micro-organismos no trato digestório auxiliam, na quebra de 
carboidratos complexos, permitindo a assimilação dos mesmos. Nos bezerros, em lactação, o segmento 
gástrico mais desenvolvido é 

A) o omaso. 
B) o retículo. 
C) o abomaso. 
D) o intestino grosso. 
E) a pança ou rúmen. 

Questão 26 (Peso 1,00)  

Após a formação da urina, através dos néfrons renais, o trajeto anatômico da mesma até a bexiga será 
descer até a pelve renal, saindo pelos ureteres, os quais desembocam na bexiga urinária.  Essa região 
anatômica é denominada: 

A) uretra pélvica. 
B) trigono vesical. 
C) colo da bexiga. 
D) colículo seminal. 
E) região fúndica da bexiga. 

Questão 27 (Peso 0,75)  

A bexiga urinária apresenta um tipo especial de tecido epitelial, denominado __________________, 
revestindo sua mucosa, o qual permite mudanças no estado de enchimento dessa estrutura.  

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

A) epitélio de transição 
B) simples pavimentoso 
C) estratificado cilíndrico 
D) epitélio simples cúbico 
E) pseudo estratificado cilíndrico ciliado 

Questão 28 (Peso 1,00)  

As glândulas sexuais acessórias desempenham importante papel na formação de secreções, que nutrem 
os espermatozoides, lubrificam o canal vaginal, além de fornecer volume ao fluido seminal, facilitando a 
ejaculação. Os ______________, por exemplo, apresentam apenas a próstata como glândula acessória. 

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

A) caninos  
B) suínos 
C) equinos 
D) coelhos 
E) bubalinos 
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Questão 29 (Peso 0,75)  

O ciclo estral nos animais domésticos varia de espécie para espécie, existindo animais como os caninos, 
com ciclos semestrais, passando grande parte do tempo em anestro ou repouso sexual. As espécies que 
apresentam um mecanismo de ovulação induzida pelo coito são: 

A) vacas e gatas. 
B) éguas e vacas. 
C) gatas e cadelas. 
D) gatas e coelhas. 
E) cadelas e porcas. 

Questão 30 (Peso 0,75)  

A nível visceral, o sistema parassimpático atua, principalmente, de forma antagônica ao simpático. Sobre 
o sistema nervoso autônomo, é correto afirmar que suas fibras 

A) se localizam parte na região craniana e parte na região sacral. 
B) se localizam, principalmente, nos segmentos toraco lombares da medula. 
C) nervosas são mielinizadas e não mielinizadas, dependendo de sua localização. 
D) pré ganglionares são curtas, ao contrário do simpático, no qual elas são longas. 
E) nervosas não alcançam as vísceras, sendo as mesmas inervadas, apenas, pelo sistema simpático. 

Questão 31 (Peso 0,75)  

_____________________ é o volume de sangue bombeado por um ventrículo, por unidade de tempo 
(um minuto). É determinado pela relação entre a Frequência Cardíaca (FC) e o Volume Sistólico. 

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

A) Débito cardíaco 
B) Índice cardíaco 
C) Volume de curso 
D) Fração de ejeção 
E) Resistência vascular periférica 

Questão 32 (Peso 0,75)  

Analise a figura 1. 
Figura 1_ Fisiologia Respiratória 

 
Na figura 1, o sistema de troca de gases ocorre ao nível dos: 

A) brônquios principais. 
B) bronquíolos primários. 
C) bronquíolos terminais e ductos respiratórios. 
D) bronquíolos respiratórios e ductos alveolares.  
E) bronquíolos secundários, bronquíolos respiratórios. 
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Questão 33 (Peso 0,75)  

Analise a figura 2. 

Figura 2_Fisiologia Renal 

 
Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/biologia/formacao-urina.htm>. Acesso em: 30 nov. 2016 

Sobre aos túbulos contorcidos proximais, de acordo com a figura 2, é correto afirmar que 

A) ao nível dos túbulos proximais não ocorre secreção. 
B) toda a glicose é reabsorvida nesse segmento, exceto em pacientes diabéticos. 
C) a concentração de substâncias será sempre a mesma nos túbulos proximais e distais. 
D) a glicose deverá ser excretada nesse segmento, sendo normal a eliminação de volumes elevados 

dessa substância. 
E) a reabsorção de água e sódio não ocorre no túbulo proximal, sendo esse papel responsabilidade dos 

túbulos distais. 

Questão 34 (Peso 1,00)  
Analise a figura 3. 

Figura 3_Sistema Gastrointestinal 

 
Fonte: Google Imagens (2016) 

Sobre o processo de digestão em animais monogástricos, de acordo com a figura 3, é correto afirmar 
que 
A) o estômago concentra elevadas taxas de tripsina, responsáveis pela digestão das proteínas. 
B) o estômago concentra elevadas taxas de amilase e lipase, responsáveis pela digestão do amido e 

gorduras. 
C) a única secreção presente no duodeno é o suco entérico, pois o pâncreas e o fígado drenam suas 

secreções no jejuno. 
D) o duodeno é a região mais ativa na função digestória, participando desse processo com as próprias 

secreções duodenais, secreção pancreática e suco biliar, sendo este último rico em enzimas 
proteolíticas. 

E) o duodeno é a região mais ativa na função digestória, participando desse processo com as próprias 
secreções duodenais, secreção pancreática e suco biliar. Seu pH de ação mantém-se de levemente 
ácido a neutro. Uma acidez elevada dificulta a ação de suas enzimas. 
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Questão 35 (Peso 0,75)  

Durante a fase do pró-estro, é esperada uma elevação paulatina de hormônios responsáveis pelas 
alterações comportamentais das fêmeas e do preparo para o acasalamento, que culminará com a 
ovulação no estro e gestação. Nesta fase, elevam-se as taxas de ______________________________. 

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

A) Cortisol, produzido no córtex da suprarrenal, e estrogênio, sintetizado pelas células foliculares nos 
ovários. 

B) FSH, produzido e armazenados na hipófise e estrogênio, sintetizado pelas células foliculares nos 
ovários. 

C) FSH, produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise, e progesterona, sintetizado pelas células 
foliculares nos ovários. 

D) LH, produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise, e progesterona, sintetizado pelas células 
foliculares nos ovários. 

E) FSH, produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise, e estrogênio, sintetizado pelas células 
foliculares nos ovários. 

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

 
Questão 36 (Peso 1,00) 

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser entendido como um núcleo comum, que concentra 
princípios doutrinários e princípios organizativos. Constituem princípios do SUS: 

A) Universalidade, Integralidade e Equidade. 
B) Equidade, Integralização e Descentralização. 
C) Integralização, Descentralização e Universalidade. 
D) Hierarquização, Universalização e Regionalização. 
E) Regionalização, Descentralização e Hierarquização. 

Questão 37 (Peso 1,00)  

O controle das doenças transmissíveis tem como principio intervenções que, atuando sobre um ou mais 
componentes da cadeia epidemiológica de transmissão, sejam capazes de interrompê-la. A interação do 
homem com o meio ambiente é muito complexa, envolvendo, inclusive fatores desconhecidos. Por esse 
motivo, os métodos de intervenção nessa cadeia de transmissão de doenças, precisam ser aprimorados, 
atualizados ou substituídos, como consequência de novos conhecimentos adquiridos.   

Sobre a estrutura atual da Vigilância Epidemiológica Brasileira, é correto afirmar que 

A) aos municípios cabe, exclusivamente, a notificação de casos de doenças de notificação obrigatória a 
SVS. 

B) a aquisição de medicamentos, insumos e  imunobiológicos,  para as campanhas de vacinação, são 
de responsabilidade exclusiva da gestão municipal. 

C) a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, publicada em 06 de nov. 1996, (NOB 
SUS/96), prevê a transferência de recursos fundo a fundo aos municípios e estados para custeio das 
ações de vigilância epidemiológica. 

D) os profissionais destinados a trabalharem na vigilância epidemiológica dos municípios, deverão ser 
contratados por concurso federal e distribuídos nos vários municípios. 

E) a municipalização da saúde tem como principal ganho a disponibilização de recursos próprios para o 
controle de agravos à saúde da população, ficando isento de financiamentos e fiscalização da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) a nível nacional.  
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Questão 38 (Peso 1,00)  

As equipes de vigilância epidemiológica municipais possuem hoje caráter multidisciplinar. Seus quadros 
são compostos por médicos, veterinários, odontólogos, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, dentre 
outras profissões da área de saúde. Tal composição visa, principalmente, aumentar a capacidade de 
atuação das equipes, frente aos diversos agravos e doenças que afetam a população.  O papel da 
Equipe de Vigilância Epidemiológica é 

A) fiscalizar laboratórios de análises clínicas dos municípios. 
B) coletar amostras de produtos de origem animal ou vegetal, suspeitos de levar risco a saúde da 

população, encaminhando aos laboratórios de referência. 
C) fiscalizar a atuação das equipes de saúde da família e do NASF, nos diversos municípios, a fim de 

adotar medidas para o fortalecimento da mesma. 
D) atender a população em salas apropriadas para esse fim, registrando as diversas reclamações 

referentes a problemas de higiene nas dependências de estabelecimentos comerciais, realizando, 
posteriormente, ações fiscalizadoras punitivas ou educativas em tais estabelecimento. 

E) registrar e investigar a ocorrência de surtos de doenças, coletar dados e amostras do ambiente ou da 
população animal ou humana, a fim de estabelecer um diagnóstico da situação, adotando medidas de 
controle que evitem a disseminação de agentes químicos, microbiológicos ou outros; análise e 
interpretação dos dados processados recomendação das medidas de controle apropriadas; promoção 
das ações de controle indicadas. 

Questão 39 (Peso 1,00)  

A regionalização das ações de saúde, um dos pontos chaves da implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), representa importante avanço na implementação de serviços e programas, que atendam a 
população local.  

Sobre as ações envolvidas na regionalização da saúde, analise as opções e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A participação mais efetiva da comunidade nas ações de interesse em saúde pública locais. 
(   ) A distribuição de recursos para áreas específicas em cada município de acordo com sua 

necessidade. 
(   ) A municipalização trouxe grandes dificuldades operacionais para as secretarias de saúde dos 

municípios. 
(   ) O acesso da população a serviços antes não disponíveis, devido à falta de pessoal capacitado e 

recursos a nível local. 

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

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

Questão 40 (Peso 1,00)  

Desmatamento, aterramento de mananciais, invasão das áreas verdes e eliminação de predadores 
naturais vêm se tornando um dos motivos mais sérios para a dispersão de animais peçonhentos, insetos 
vetores, mamíferos silvestres portadores de agentes zoonóticos, colocando a saúde humana em risco. 
Sério exemplo desse fato é a urbanização dos saguis, potenciais transmissores de doenças, como: 

A) raiva, leptospirose, hantavirose. 
B) herpesvírus, raiva e verminoses. 
C) raiva, herpesvírus, febre amarela. 
D) tuberculose, raiva e febre amarela. 
E) leishmaniose, febre amarela e leptospirose. 
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Questão 41 (Peso 1,00)  

Morcegos hematófagos, frugívoros, insetívoros, nectarívoros e carnívoros são transmissores da raiva em 
seu ciclo silvestre. Em áreas rurais e urbanas, o controle da população desses animais representa parte 
importante do controle dessa zoonose.  

Sobre o controle de morcegos, é correto afirmar que 

A) o controle de morcegos, nas áreas urbanas, não é necessário, pois os mesmos habitam locais 
distantes das residências. 

B) o controle da população de morcegos hematófagos é atribuição das Secretarias da Agricultura e 
envolve a captura de machos para aplicação de pasta anticoagulante e eliminação seletiva de 
machos. 

C) os morcegos hematófagos não se adaptam adequadamente às áreas urbanas, já que a 
disponibilidade de alimentos é escassa. 

D) o controle da população de morcegos hematófagos é atribuição das Secretarias da Agricultura e 
envolve a eliminação de colônias desses animais. 

E) as espécies não hematófagas estão sujeitas ao controle de sua população, através da eliminação de 
colônias desses animais, autorizado pelo IBAMA. 

Questão 42 (Peso 1,00)  

Uma zoonose classificada como zooantroponose é 

A) raiva. 
B) esquistossomose.  
C) hantavirose. 
D) leishmaniose visceral. 
E) leptospirose. 

Questão 43 (Peso 1,00)  

Observe o ciclo de transmissão da raiva apresentado na figura 4. 

Figura 4_Ciclo de transmissão da raiva 

 
Fonte: medicina NET (2016) 

Sobre a raiva, é correto afirmar que 
A) o Brasil possui várias espécies de vírus causadores de raiva. 
B) os bovinos e os equinos não representam risco de transmissão de raiva para os humanos. 
C) os coelhos, cobaias e hamsters, também, representam sério risco de transmissão da raiva. 
D) os saguis representam um sério problema no ciclo de transmissão da raiva, principalmente,  na 

Região Sul do  Brasil. 
E) o rabies virus sofreu adaptações genéticas, ocasionando o surgimento de variantes antigênicas do 

vírus, adaptadas a espécies animais específicas, como raposas e saguis. 
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Questão 44 (Peso 1,00)  

Segundo o Decreto nº 8.205, de 12 de março de 2014, cabe ao agente de inspeção sanitária e industrial 
de produtos de origem animal, do quadro de pessoal do Ministério da Agricultura (MAPA): 

A) classificar e controlar os produtos e subprodutos de origem animal. 
B) realizar pesquisas, desenvolver e validar métodos ligados à segurança sanitária animal. 
C) realizar ensaios e análises em amostras para o diagnóstico de doenças em animais e vegetais 
D) emitir documentos necessários para o trânsito de animais no território nacional e internacional de 

produtos agropecuários. 
E)  inspecionar, classificar e controlar os produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, nos portos, 

aeroportos, postos de fronteiras e demais locais alfandegados. 

Questão 45 (Peso 1,00)  

Sobre as atividades de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal que estão sob a 
responsabilidade do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), analise as 
opções e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Exame “ante” e “post-mortem” dos animais de açougue. 
(   ) Higiene geral dos estabelecimentos registrados ou relacionados. 
(   ) Visita a propriedades rurais com fins de fiscalização dos rebanhos bovinos e suínos. 
(   ) Fiscalização de restaurantes, lanchonetes, supermercados e outros estabelecimentos que 

comercializam produtos de origem animal. 
(   ) Captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição de água de abastecimento bem como 

a captação, distribuição e escoamento das águas residuais. 

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

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

Flebotomíneos são vetores da leishmaniose visceral, doença grave presente na maioria dos Estados 
Brasileiros, tendo alcançado níveis de urbanização críticos em capitais como Belo Horizonte. O controle 
da enfermidade passa por duas situações principais: controle dos reservatórios e controle dos 
flebotomíneos. As medidas ideais para obter esse controle são: 

A) vacinação da população canina sadia e eliminação dos animais doentes. 
B) colocação de coleiras impregnadas com piretroide em caninos, visando a eliminação desses vetores. 
C) borrifação de inseticida piretroide em áreas verdes, onde se detectem focos dos vetores, visando a 

erradicação da espécie. 
D) criação de aves domésticas em pontos estratégicos, próximo às habitações, visando atrair os 

flebotomíneos e evitar o repasto humano. 
E) controle ambiental, com preservação das áreas verdes, mantendo o equilíbrio entre vetores e 

reservatórios naturais, evitando a introdução da doença em animais domésticos e humanos; 
identificação dos focos urbanos e controle dos mesmos. 

Questão 47 (Peso 1,00)  

A importância da participação dos profissionais médicos veterinários na saúde é hoje algo 
inquestionável, quando se considera a complexidade da interação animal x homem x ambiente, 
constituindo o conceito de saúde ambiental e entendendo a saúde animal e humana como uma só 
saúde. Nesse contexto, são algumas áreas de atuação desses profissionais na saúde pública: 

A) Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e equipes de saúde da família. 
B) Equipes de saúde da família, vigilância epidemiológica e hospitais de emergência. 
C) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), gestão em saúde e equipes de saúde da família. 
D) Centros de controle de zoonoses, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e vigilância sanitária. 
E) Centros de controle de zoonoses, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), equipes de saúde da 

família. 
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Questão 48 (Peso 1,00)  

De acordo com a Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, Vigilância Sanitária é o 

A) conjunto de ações voltadas ao controle das práticas de manipulação e industrialização de produtos de 
origem animal. 

B)  instrumento que tem base técnica e ajuda administrar e operacionalizar os indicadores nos 
programas e controle de vetores. 

C) conjunto de ações e medidas que visam controlar as populações de animais sinantrópicos, 
transmissores de zoonoses e causadores de sérios prejuízos a estabelecimentos que manipulem e 
comercializem alimentos. 

D) conjunto de ações capazes 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. 

E) 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. 

  
Questão 49 (Peso 1,00)  

Sobre as áreas de atuação da Vigilância Sanitária (VISA), analise as opções e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Fiscalização do abate de animais destinados ao consumo humano até a industrialização dos 
mesmos. 

(   ) Identificação de focos de surtos de enfermidades, notificação e execução de ações que visem o 
bloqueio de disseminação dessas enfermidades. 

(   ) Fiscalização de hospitais, laboratórios, bancos de sangue e clínicas médicas, estéticas e 
odontológicas visando a qualidade dos serviços prestados. 

(   ) Garantia da qualidade dos serviços de alimentos, abrangendo matérias-primas, coadjuvantes de 
tecnologia, processos tecnológicos, aditivos, embalagens, equipamentos, utensílios e também 
aos aspectos nutricionais. 

(   ) Monitoramento, fiscalização e regulamentação da produção, distribuição, transporte e 
comercialização de medicamentos e correlatos, saneantes domissanitários, cosméticos, 
produtos de higiene, perfumes e agrotóxicos, coordenando as ações de Vigilância Sanitária e 
Farmacovigilância. 

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

A) F V V V F 
B) F F V V V 
C) V V F V F 
D) V V V F F 
E) V F F V V 
 
Questão 50 (Peso 1,00)  

São, respectivamente, competências de atuação da Vigilância Sanitária, nos âmbitos Nacional e 
Municipal: 

A) definir a Política Nacional de Vigilância Sanitária / atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde. 
B) atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde / exercer a vigilância sanitária de portos, 

aeroportos e fronteiras. 
C) fiscalizar a atuação das Vigilâncias Sanitárias Municipais / exercer a fiscalização de portos e 

aeroportos. 
D) exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras / o controle de bens de consumo que, 

direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 

E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 
todas as etapas e processos, da produção ao consumo / o controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 


