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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)  

A vigilância epidemiológica objetiva acompanhar, analisar e detectar as diversas mudanças 
ambientais, individuais e coletivas que afetem a saúde da população, estabelecendo meios para 
controle de possíveis doenças ou agravos.  Dentre os diversos setores envolvidos nessas atividades, 
adota-se, hoje, o conceito de uma só saúde. 

Sobre a saúde única, é correto afirmar que 

A) a saúde animal, a saúde humana e meio o ambiente estão de tal forma interligados que as 
alterações que ocorram em qualquer desses componentes, acarretará  dano as  espécies animais, 
ocasionando a extinção das mesmas. 

B) o impacto das agressões ao meio ambiente, ocasionam a dispersão de vetores e transmissores de 
zoonoses para as áreas urbanas e, consequente, ocorrência de surtos de enfermidades como a 
raiva, harboviroses, hantavirose, dentre outras. 

C) a expansão das populações humanas para as áreas de matas e florestas, levará à  introdução de 
agentes patogênicos da espécie humana para animais silvestres como os primatas, ocasionando 
grave abalo no equilíbrio populacional dos mesmos.  

D) o risco dessa dispersão é remoto, já que a legislação Brasileira estabelece rigorosos critérios para 
estudo de impactos ambientais, em qualquer empreendimento que tenha caráter invasivo a áreas 
preservadas de matas ou florestas, dentro e fora da área urbana.  

E) o conceito está ultrapassado, pois animais e homens habitam áreas diferentes, não havendo 
riscos da dispersão de qualquer espécie para áreas urbanas. Tal fato justifica-se pela pouca ou 
nenhuma capacidade da maioria dessas espécies adaptarem-se às áreas habitadas.  

Questão 17 (Peso 0,50)  

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 
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Questão 18 (Peso 0,50)  

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 19 (Peso 0,50)  

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  imuno biológicos,  para as campanhas de vacinação, 

são de responsabilidade exclusiva da gestão municipal 
C) os profissionais destinados a trabalharem na vigilância epidemiológica dos municípios, deverão 

ser contratados por concurso federal e distribuídos nos vários municípios. 
D) 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. 

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.  

Questão 20 (Peso 1,00)  

Um dos indicadores de saúde utilizado pelo Governo Federal, para elaboração de políticas em saúde 
pública é o grau de urbanização, que é definido como 
A) a taxa de desenvolvimento sócio educativo da população que reside em área urbana. 
B) o percentual da população residente em área rural que se mudou para área urbana, no espaço de 

um ano. 
C) o percentual da população residente em áreas urbanas, em determinado espaço geográfico, no 

ano considerado. 
D) a taxa de desenvolvimento de uma determinada área urbana, envolvendo saneamento básico e 

transporte público. 
E) o percentual da população residente em áreas urbanas, em determinado espaço geográfico, em 

relação à população residente em área rural 
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Questão 21 (Peso 0,50)  

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 especificas 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 22 (Peso 0,75)  

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

(   ) Índice de envelhecimento é o percentual de pessoas com 60 anos ou mais residente e um 
determinado espaço geográfico no ano considerado. 

(   ) Taxa de fecundidade total é o número médio de indivíduos nascidos vivos na população 
residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. 

(   ) Taxa de crescimento da população é o percentual de incremento médio anual da população 
residente em determinado espaço geográfico no período considerado. 

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

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

Questão 23 (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) os pacientes com doença falciforme apresentam episódios de Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

apenas após os 18 anos de idade.  
C) a doença é genética, curável, com alta morbimortalidade e predominância na população negra. 
D) 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. 
E) 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.  
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Questão 24 (Peso 0,75)  

“Desde abril de 2015, o vírus Zika (ZIKV) foi identificado como o agente etiológico de doença 
exantemática aguda no Brasil e, a partir de outubro do mesmo ano, neuropediatras do Recife 
(Pernambuco) deram o sinal de alerta sobre uma epidemia de microcefalia com alterações 
radiológicas peculiares, sugestivas de infecção congênita” (EICKMANN et al, 2016). 

Sobre a Síndrome Congênita relacionada à infecção pelo vírus Zika, analise as assertivas a 
seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Existe um consenso científico de que o vírus Zika é causa de microcefalia e da síndrome de 
Guillain-Barré. 

(   ) A transmissão vetorial autóctone do vírus Zika já foi confirmada em 75 países e territórios no 
mundo desde 2007, sendo a maioria nas Américas.  

(   ) Cerca de 15% da população mundial exposta ao vírus Zika é brasileira, sendo que a Região 
Nordeste apresenta os maiores índices de microcefalia relacionados ao vírus Zika. 

(   ) Não há cura para a Síndrome Congênita relacionada à infecção pelo vírus Zika ou para as 
lesões nervosas por ela causadas, sendo possível estabelecer um prognóstico único. 

(   ) As crianças com microcefalia podem ser incluídas em serviços socioassistenciais e 
orientadas quanto aos benefícios assistenciais, inclusive sobre a possibilidade de requerer, 
ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
quando atendidos os critérios estabelecidos. 

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

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

Questão 25 (Peso 0,75)  

A respeito da gestão e vigilância em saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) Na concepção abrangente da Vigilância em Saúde, o objeto das ações é o controle dos fatores 
biológicos que repercutem no processo saúde-doença. 

(   ) A gestão em saúde tem o propósito principal de produzir decisões que desencadeiam o 
processo de intermediação e implementação de políticas. 

(   ) O modelo da vigilância à saúde trouxe, para as áreas profissionais da saúde voltadas para a 
reabilitação, a necessidade de mudar suas práticas, com vistas a contribuir para a mudança do 
quadro social e sanitário do país. 

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

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

 
Questão 26 (Peso 0,75)  

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 27 (Peso 1,00)  

Sobre as redes de atenção à saúde (RAS), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) Os três elementos fundamentais das RAS são: uma população, uma estrutura operacional e 
um modelo de atenção à saúde. 

(   ) As RAS não precisam incorporar o critério do acesso, devendo considerar como pontos 
centrais a economia de escala e a qualidade dos serviços. 

(   ) A organização das RAS tem como fundamentos: economia de escala, disponibilidade de 
recursos, qualidade e acesso, integração horizontal e vertical, processos de substituição, 
territórios sanitários e níveis de atenção. 

(   ) As RAS constituem uma forma de organizar um nível de atenção à saúde em sistemas 
horizontais que permitam responder, com efetividade, eficiência, segurança, qualidade e 
equidade, às condições de saúde da população brasileira. 

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

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

Questão 28 (Peso 0,75)  

Câncer é o conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de 
células, que atacam tecidos e órgãos. Multiplicando rapidamente, estas células, geralmente, são 
agressivas, podendo ocasionar a formação de tumores malignos, que podem espalhar-se para outras 
regiões do corpo. Na epidemiologia do câncer, observa-se que há diferentes tipos de câncer que 
acometem homens e mulheres com mais frequência.  

Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322.. Acesso em: 03 dez. 2016 (adaptado). 

A estimativa para o biênio 2016-2017 dos cinco tipos de neoplasias mais incidentes, de acordo com o 
sexo, no Brasil, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, é 
 
A) Homens: próstata, vias aéreas inferiores, cólon e reto, estômago e cavidade oral.  

Mulheres: mama, cólon e reto, colo de útero, vias aéreas inferiores e estômago. 
B) Homens: próstata, vias aéreas inferiores, cólon e reto, estômago e pênis.  

Mulheres: mama, colo de útero, cólon e reto, bexiga e vias aéreas inferiores. 
C) Homens: próstata, vias aéreas inferiores, cólon e reto, estomago e cavidade oral.  

Mulheres: mama, tireoide, cólon e reto, estômago e vias aéreas inferiores. 
D) Homens: próstata, vias aéreas inferiores, sistema nervoso central, estômago e cavidade oral. 

Mulheres: mama, colo de útero, cólon e reto, tireoide e bexiga. 
E) Homens: próstata, vias aéreas inferiores, sistema nervoso central, estômago e cavidade oral. 

Mulheres: mama, colo de útero, sistema nervoso central, tireoide e bexiga. 

Questão 29 (Peso 1,00)  

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e suas alterações posteriores, a 
participação de empresas ou de capitais estrangeiros no Sistema Único de Saúde é  
 
A) vedada a participação direta empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. 
B) vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à 

saúde. 
C) totalmente vedada, torna-se possível caso seja, exclusivamente, alguma instituição de saúde 

vinculada à Organização das Nações Unidas. 
D) permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital 

estrangeiro na assistência à saúde, em casos específicos. 
E) permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital 

estrangeiro na assistência à saúde desde que seja formalizada mediante consórcio, observadas, a 
respeito, as normas de direito privado. 
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Questão 30 (Peso 0,75)  

A Reforma Sanitária Brasileira (RSB), que teve início na década de 1970, constituiu-se como 
importante movimento politico ideológico que teve a participação ativa de movimento de 
sanitaristas progressistas, movimentos sociais, docentes, grupos apoiados pela Igreja católica e 
pela militância de esquerda em bairros pobres de periferias das grandes cidades.  
 
Sobre o da RSB, é correto afirmar que foi  
 
A) reforma setorial da saúde, exclusivamente. 
B) democratização da saúde, da sociedade, do poder público e da cultura. 
C) defesa da cidadania regulada com elemento vital para sustentação do SUS. 
D) construção de um sistema de saúde que seja majoritariamente privado, ou seja, mais eficiente. 
E) implantação de um sistema de saúde que possibilitasse acesso aos serviços de saúde, 

exclusivamente, às pessoas que trabalhassem com vínculo formal. 

Questão 31 (Peso 0,75)  

Sobre os objetivos dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e outras atribuições, analise as 
opções e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(   ) Ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica. 
(   ) Ser como porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS). 
(   ) Desenvolver o cuidado compartilhado dos usuários do SUS e a ESF, principalmente, através 

do projeto terapêutico singular. 
(   ) Constituir com espaço físico próprio, como nas policlínicas, com intuito de realizar, 

prioritariamente, o cuidado direto ao usuário do SUS, principalmente com a reabilitação.  
(   ) Fazer atividades de promoção da saúde e de prevenção de doenças, pois as equipes de 

Estratégia Saúde da Família (ESF) não dispõe de carga horária específica para realizar este 
tipo de atividade. 

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

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

 

Questão 32 (Peso 0,75)  

Sobre a saúde da população negra brasileira, é correto afirmar que 

A) as mulheres negras são as mais contaminadas pelo zika vírus, apesar de estarem menos 
expostas ao mosquito Aedes aegypti.  

B) o racismo possui relevante relação com os estressores vivenciados pelos(as) negros(as), mas 
pouca associação com as iniquidades em saúde.  

C) as comunidades quilombolas têm maior risco para alcoolismo, tabagismo, morbimortalidade por 
doenças infecciosas e crônico degenerativas, desenvolvimento de hipertensão e anemia falciforme 
do que outros grupos populacionais.  

D) as taxas de homicídio nos homens negros apresentam tendência ascendente em relação aos 
homens brancos, entretanto as taxas de homicídios nas mulheres brancas têm tendência 
ascendente em relação às mulheres negras.  

E) a doença falciforme é uma das alterações genéticas mais frequentes no Brasil e apresenta maior 
prevalência onde a população negra é maior. A assistência à pessoa com essa doença é 
responsabilidade exclusiva dos centros hematológicos no Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Questão 33 (Peso 1,00)  

Considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), os valores e princípios 
configuram-se como expressões fundamentais de todas as práticas e ações no campo de atuação 
da promoção da saúde. 

Sobre os valores e princípios da PNPS, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Reconhecer a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e 
cuidado em defesa da saúde e da vida. 

(   ) Afirmar que o direito a vida é um direito inegociável, por isso, a interrupção da vida através do 
aborto provocado torna-se uma prática que deve ser abolida. 

(   ) Adotar como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a 
intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade. 

(   ) Considerar a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a 
humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes 
no processo de sua concretização. 

(   ) Estabelecer a amorosidade enquanto ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação 
da educativa pela incorporação das trocas de sensibilidade e emocionais, propiciando ir além 
do diálogo baseado apenas em conhecimento e argumentações logicamente organizadas. 

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

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

 
Questão 34 (Peso 0,75)  

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 
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Questão 35 (Peso 0,75)  

Descentralização, regionalização e participação social, dentre outros, formam as bases essenciais e 
estruturantes, para a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil. A descentralização 
assume uma grande centralidade nas agendas de reforma do Estado, nos anos 1980. A 
regionalização ganhou mais força com normas e decreto federal, e a participação social é uma marca 
forte do SUS desde o seu nascimento (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014). 

Sobre a participação/controle social na gestão do SUS, é correto afirmar que 

A) é um mecanismo de controle do Estado sobre a Sociedade Civil. 
B) pode acontecer de forma institucionalizada ou não institucionalizada. 
C) foi proposta para fortalecer o Estado, objetivando solucionar problemas de gestão do nível federal 

ao municipal. 
D) as diversas instâncias de controle social foram aprovadas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, conhecida como lei orgânica da saúde. 
E) as Conferências Municipais de Saúde e os Conselhos locais de saúde deixaram de ser 

considerados instrumentos de participação com a descentralização do SUS. 
 

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

Questão 36 (Peso 1,00) 

“Em Vigilância epidemiológica (VE), todo o processo de notificação e investigação envolve algumas 
etapas. A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita 
à autoridade sanitária [...]. Já a investigação está relacionada com a obtenção de informações 
complementares do caso notificado, com a finalidade de estabelecer as fontes e os mecanismos de 
transmissão e as medidas de controle de agravos” (ALMEIDA FILHO; PAIM, 2014, p. 645). 

Com relação aos tipos e às fontes de dados em VE, quando há registro incompleto de dados 
existentes, realiza-se  

A) vigilância sentinela. 
B) notificação de surtos. 
C) investigação especial. 
D) investigação extraepidemiológica. 
E) vigilância sentinela e investigativa de caso. 

Questão 37 (Peso 1,00) 

“A Vigilância epidemiológica (VE) foi desenvolvida a partir da necessidade de se controlar as doenças 
transmissíveis, denominadas anteriormente de doenças pestilenciais ou quarentenáveis, tendo marco 
regulatório em Códigos Sanitários Internacionais” (ALMEIDA FILHO; PAIM, 2014, p. 645). 

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

(   ) A VE é uma técnica de pré-teste para determinada intervenção. 
(   ) A Lei Orgânica da Saúde, a partir de 1990, contribuiu para o conceito mais amplo de VE. 
(   ) Os dados para o processo informação-ação são prescindíveis para o cumprimento das funções 

de VE. 

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

A) V V F 
B) V F F 
C) V F V 
D) F F V 
E) F V F 
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Questão 38 (Peso 1,00)  

A implementação de políticas e programas de saúde é feita por profissionais de saúde de formações 
diversas. Isso já indica que pode acontecer divergências, principalmente quando envolve as 
experiências distintas de cada profissional. As influências de cada um ou de um grupo, uma classe 
podem interferir no processo de implementação, o que pode levar ao esquecimento de determinada 
política, por uns; elevando-se, por outro lado, tal política à agenda governamental, por outros. De todo 
modo, o que tem de ser levado em consideração, no complexo processo agenda governamental-
implantação-implementação-avaliação, é não deixar de atender às necessidades sociais e de saúde 
da população. 

Sobre a avaliação em saúde, é correto afirmar que 
A) a análise da situação inicial não pode ser dispensada da avaliação. 
B) a delimitação do objeto não precisar fazer parte da avaliação dependendo da proposta a ser 

implantada. 
C) a gestão do sistema de saúde brasileiro, devido a sua complexidade, ou foca na avaliação ou 

atende às prioridades. 
D) os executores da política de saúde devem escolher uma categoria para dar maior ênfase, devido à 

complexidade do processo. 
E) uma estratégia adequada para atender às necessidades de saúde da população é manter foco na 

implantação de políticas. 

Questão 39 (Peso 1,00)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) define promoção da saúde como “[...] um 
conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se 
caracteriza pela articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial e pela formação da Rede de 
Atenção à Saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, com ampla 
participação e amplo controle social.” (BRASIL, 2014, p.1)  

Considerando os eixos operacionais da PNPS, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A Hierarquização contempla ações nos diferentes níveis de atenção e garante formas de 
acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso. 

(   ) A Territorialização é um eixo operacional, haja vista a regionalização ser uma das diretrizes 
do SUS e eixo estruturante de orientação da descentralização das ações e serviços de saúde 
e organização da Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) A Vigilância, monitoramento e avaliação, através do uso de múltiplas abordagens na 
elaboração e análise de informações sobre condições de saúde de grupos populacionais, a fim 
de subsidia as decisões, intervenções e contribui para a implantação de políticas públicas de 
promoção da saúde. 

(   ) A Interiorização permite a ampliação da participação de diferentes sujeitos na elaboração de 
políticas públicas e nas decisões que afetam a vida dos indivíduos, da comunidade e dos seus 
contextos. 

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

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

Questão 40 (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 auto-cuidado e Fortalecimento das mulheres. 
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Questão 41 (Peso 1,00)  

Sobre promoção da saúde e atenção básica, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A atenção básica tem como foco a promoção da saúde e a prevenção de doenças no âmbito 
individual. 

(   ) A promoção de saúde consiste em realizar ações setoriais para promover bem-estar, 
centralizadas nas preocupações com a doença, atuando, portanto, nos determinantes 
biológicos. 

(   ) A composição de cada um dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) será definida 
pelos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados 
epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas.  

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

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

 
 
 
Questão 42 (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 43 (Peso 1,00)  

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são definidos como “um conjunto de componentes inter-
relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem a informação para apoiar o processo 
de tomada de decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde.” (FONSECA, 2015, p.10) 
Disponível em: <http://conjuntominimo.saude.gov.br>. Acesso em: 02 dez. 2016. 

Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) reúne dados sobre os óbitos e permite a 
construção do perfil de mortalidade dos municípios e estados brasileiros.  

(   ) O Sistema de Informação Hospitalar (SIH), cuja origem está relacionada com o 
estabelecimento de um controle administrativo-financeiro, reúne dados sobre as internações 
ocorridas no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

(   ) O Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) é reconhecido como um SIS universal 
porque reúne dados sobre os nascimentos ocorridos na rede assistencial do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e na rede conveniada ao SUS.  

(   ) O Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), apesar da relevância para a análise da produção 
ambulatorial, tem como limite, no âmbito da saúde bucal, o fato de incluir o registro de 
procedimentos odontológicos realizados por cirurgiões-dentistas que atuam unicamente nos 
estabelecimentos de saúde da atenção básica. 

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

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

 
Questão 44 (Peso 1,00)  

O recurso da Avaliação de programas, das políticas, dos projetos e dos serviços de saúde é muito 
utilizado, tanto na gestão quanto na área de pesquisa. Se a proposta é avaliar determinada Política 
de saúde, no final da intervenção, denomina-se avaliação ___________, mas, se a proposta é avalia-
la, no curso da intervenção, chama-se avaliação ___________. 

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

A) descritiva / somativa 
B) somativa / descritiva 
C) somativa / formativa  
D) pontual / retrospectiva 
E) prospectiva / somativa 

Questão 45 (Peso 1,00)  

“____________________________ corresponde ao exame sistemático e preliminar de um programa, 
em sua teoria e prática, para determinar se há justificativa para uma avaliação extensa e ou para 
melhor delimitar os objetivos do programa, bem como identificar áreas críticas a serem priorizadas na 
avaliação” (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014, p. 77). 

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

A) Eficácia 
B) Resultado 
C) Efetividade 
D) Avaliabilidade 
E) Implementatividade 
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Questão 46 (Peso 1,00)  

Considerando os princípios e as diretrizes do SUS, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1) Igualdade  (   ) Para enfrentar a dicotomia do sistema de saúde. 
(2) Integralidade (   ) Desejo de superação da prática autoritária e clientelista. 
(3) Universalidade (   ) Para enfrentar a questão da exclusão, da discriminação, com justiça 

social. 
(4) Descentralização (   ) Para enfrentar as questões relativas à falta de acesso a todas as 

políticas de saúde. 

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

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

 
Questão 47 (Peso 1,00)  

Para vários autores, as formas de organização dos serviços de saúde referem-se aos modelos 
assistenciais. Parte assim da ideia de serviços e do cuidado inscritos numa determinada 
complexidade tecnológica, a qual está intimamente relacionada com a prática do trabalho em saúde 
voltada para assistir os usuários.  

Sobre os modelos assistenciais e suas relações com o trabalho em saúde, é correto afirmar que 

A) o modelo predominante no Brasil não prioriza a atenção individual. 
B) o modelo médico assistencial privatista segue os fundamentos da chamada medicina flexneriana. 
C) o modelo de vigilância da saúde predomina nos serviços de saúde brasileiros.  
D) a predominância de práticas curativistas nos serviços de saúde não permite a distinção dos 

modelos assistenciais. 
E) o dispositivo de acolhimento é um exemplo de modelo assistencial predominante e hegemônico, 

nos serviços de atendimento de urgência. 
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Questão 48 (Peso 1,00)  

A literatura nacional vem crescendo, no que diz respeito às publicações de artigos que analisam a 
participação da comunidade no sistema público de saúde. Esta diretriz é uma das ferramentas para o 
exercício da cidadania. No entanto, algumas experiências publicadas, nos últimos 20 anos, apontam 
para uma séria crise nos espaços de controle social – os Conselhos de Saúde e as Conferências de 
Saúde. A figura 1 apresenta um modelo que representa a dinâmica desses espaços. 

 
Fonte: Oliveira e Teixeira, (2015, p. 135). 

Considerando a diretriz participação da comunidade e o modelo teórico apresentado na figura 1, é 
correto afirmar que 

A) o processo de decisão não é político, nem interfere nos planos, programas e projetos. 
B) os Conselhos e as Conferências enquadram-se na categoria de atores sociais. 
C) os Conselhos de Saúde não podem ser ao mesmo tempo atores sociais e espaços de decisão. 
D) os membros permanentes dos Conselhos para o segmento de profissionais de saúde são 

escolhidos após a realização das conferências temáticas. 
E) os membros das secretarias estaduais e municipais de saúde ocupam espaços nos respectivos 

Conselhos de Saúde, no segmento de usuários. 

Questão 49 (Peso 1,00) 
A tríade estrutura-processo-resultado é algo que vem se consagrando no processo de avaliação da 
qualidade em saúde. Está presente, por exemplo, na avalição de serviços de controle de infecção 
hospitalar e no processo de acreditação de serviços de saúde por todo o Brasil.  

Considerando as ações dos componentes dessa tríade, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1) Estrutura (  ) Promoção da saúde. 
(2) Processo  (  ) Cuidado adequado ao diagnóstico. 
(3) Resultado (  ) Distribuição geográfica adequada dos Centros de Saúde. 
  (  ) Cobertura real dessa mesma ação relacionada com a promoção da saúde. 
  (  ) Pessoas com agravos à saúde que tenham tido acesso ao cuidado adequado. 
  (  ) Cobertura potencial de uma ação educativa relacionada com a promoção da 

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

A) 1 3 2 1 2 1 
B) 2 1 3 3 1 2 
C) 2 3 1 2 1 3 
D) 3 1 2 1 2 3 
E) 3 2 1 2 3 1 
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Questão 50 (Peso 1,00) 

“As funções principais dos sistemas de saúde são quatro – o financiamento, a prestação de serviços, 
a gestão e a regulação. Essas funções são desenvolvidas a partir de relações políticas e econômicas 
que se manifestam através dos interesses dos agentes e atores envolvidos direta ou indiretamente 
com os sistemas de saúde. Assim, podemos pensar em um diagrama, que segue abaixo, em que os 
componentes do sistema são intermediados pelas funções principais do sistema e por relações 
econômicas e políticas” (LOBATO, 2012, p. 54). 

Figura 1_Componentes do sistema de saúde 

 
Fonte: LOBATO (2012, p. 54). 

Considerando o diagrama apresentado na figura 1 e a relação de seus componentes com a gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que 

A) uma forma de avaliar o desempenho do SUS é verificando o comportamento dos determinantes 
sociais da saúde. 

B) o financiamento do SUS é, prioritariamente, para empresas públicas da administração indireta, 
sem fins lucrativos. 

C) os interesses do Estado são soberanos, e as deliberações de espaços de controle social devem 
ser conforme os executores das políticas determinam.  

D) os indicadores de saúde são insuficientes para avaliar programas de grandes impactos, uma vez 
que deve ser considerada a dimensão espaço geográfico. 

E) um exemplo de ‘Arena’ decisória na gestão do SUS são os espaços de controle social instituídos, 
exceto os Conselhos Locais de Saúde, que não estão envolvidos na esfera decisória. 

 


