
Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 001/2017 

(Código 043) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 1 

 

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações 
tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de 
saúde, individuais e coletivas”.  

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade. 
(   ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e 

riscos à saúde. 
(   ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas 

demandas dos usuários. 

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 F V 
E) F V F 

Questão 02 (Peso 0,50)  

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo 
Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.  

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é 

A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão. 
B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde. 
C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão. 
D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização. 
E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade. 

Questão 03 (Peso 0,50)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 
2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, 
ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos 
à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 
2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que 

A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo 
de vida. 

B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para 
implementação da política. 

C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a 
promoção do desenvolvimento sustentável.  

D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a 
importância das ações educativas em saúde. 

E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão 
de temas ligados à alimentação saudável. 

 

Questão 04 (Peso 0,50)  

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização ______________________. 

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

A) da Conferência de Saúde 

B) do Fundo Estadual de Saúde 

C) da Agência Nacional de Saúde 

D) da Comissão Intergestores Tripartite 

E) dos respectivos Conselhos de Saúde 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de 
trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 
2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de 
Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a 
conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material 
biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação 
de casos.  

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que 

A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão. 
B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia. 
C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente 

para uso posterior. 
D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico 

que envolvam paciente-fonte HIV positivo. 
E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular 

sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas 
como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos. 
(   ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços 

de saúde. 
(   ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por 

utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da 
saúde. 

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

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

 

Questão 07 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando 
a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela 
organização econômica do país. 

(   ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as 
ofertas de exames de diagnóstico. 

(   ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente 
federativo em seu âmbito administrativo. 

(   ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de 
comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. 

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

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção 
dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). 
Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que 

A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade. 
B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.  
C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa 

privada. 
D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo 

estabelecimento. 
E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 

em seu território. 

Questão 09 (Peso 0,75)  

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na 
implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências 
de saúde (BRASIL, 2013, p.12). 

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que 

A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e 
grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos. 

B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho 
de saúde na implementação de políticas de interesse da população. 

C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui 
um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado. 

D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e 
gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde. 

E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser 
apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores. 

Questão 10 (Peso 0,75)  

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos 
das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a 
definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da 
Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. 
Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e 
serviços públicos de saúde é:  

A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde. 
B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana. 
D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde. 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema 
Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, 
através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado 
e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). __________ é uma das diretrizes da PNH, relacionada 
ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída 
coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo. 

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

A) Cogestão 
B) Ambiência 
C) Acolhimento 
D) Clínica ampliada 
E) Defesa dos direitos dos usuários 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em 
saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre 
os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.  

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de 
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em 
saúde: 

A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão. 
C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão. 
D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. 
E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Questão 13 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização 
do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação 
interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as 
Regiões de Saúde, é correto afirmar que 

A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 
B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de 

Saúde.  
C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde 

interestaduais. 
D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do 

Ministério da Saúde. 
E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes 

operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países. 

Questão 14 (Peso 0,75)  

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento 
em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage 
todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual 
interagem diversos tipos de tecnologias [...].” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282). 

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando 
expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar 
como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado. 

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é 

A) Acolhimento  
B) Ações educativas  
C) Produção de vínculo  
D) Saberes da clínica psicanalítica 
E) Equipamento de ultrassonografia 

Questão 15 (Peso 0,75)  

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar ______________ da dengue na área e sua curva 
endêmica, é medida essencial ______________ dos casos ______________ à Vigilância 
Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância 
são as ______________. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em 
nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos 
dados. 

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

A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde 
B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares 
C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares 
D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde 
E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50)  

De acordo com Fontenele (2007b apud TEIXEIRA, 2010, p. 547) “a família, nas últimas décadas, está 
no centro da proteção social, não apenas nos programas de combate à pobreza. Podemos observar, 
tanto no desempenho das políticas de Saúde, quanto das políticas de Assistência Social, uma ênfase 
estratégica em compor com a família projetos e processos mais efetivos na proteção social”. 

Sobre a Família e a proteção social, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) A compreensão do conceito ampliado de proteção social não envolve a visão da pessoa em 
sua totalidade. 

(   ) A centralidade da família em programas e políticas sociais nas últimas décadas coloca a 
família apenas como usuária de serviços. 

(   ) A centralidade da família em programas e políticas sociais nas últimas décadas coloca a 
família como usuária de serviços, ao mesmo tempo em que é responsabilizada pela proteção 
social através das condicionalidades impostas pelo programa ao qual esteja vinculada. 

(   ) O retorno da família à cena pública coloca em ação diferentes projetos, desde o protetivo, 
que prevê proteção social às famílias, àquele misto que provê proteção para que a família 
proteja seus membros, reforçando suas funções clássicas, uma espécie de parceria do 
Estado com a família. 

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

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

 
Questão 17 (Peso 0,50)  

“O processo de planejamento tem como base diversos referenciais legais e normativos, tais como a Lei 
nº. 8.080/90, a Lei Complementar nº 141/2012 e a Portaria nº   2.135, de 25/09/2013. Esta Portaria, 
além de institucionalizar o processo de planejamento, indicou os instrumentos responsáveis pela sua 
operacionalidade, destacadamente o Plano Nacional de Saúde (PNS), a Programação Anual de Saúde 
(PAS), o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC) e o Relatório de Gestão (RAG)”. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016, p. 83). 

Considerando o PNS 2016-2019, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) O PNS é o instrumento base para a execução, o acompanhamento e a avaliação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

(   ) Levando em consideração as determinações normativas, a conexão do PNS com a PAS 
não é elemento fundamental para promover a eficiência da gestão. 

(   ) A gestão do PNS deve obedecer à dinâmica da administração federal e do processo de 
planejamento do SUS, tendo em atenção os prazos estabelecidos e os subsídios gerados 
pelos demais instrumentos de gestão e de controle. 

(   ) O PNS é referencial para os demais instrumentos de planejamento, incluindo aqueles de 
monitoramento e avaliação, e estabelece a sua prerrogativa de dinamizador do processo de 
gestão do SUS em um período quadrienal. 

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

A) V F V V 
B) V F F F 
C) V V V F 
D) F F V V 
E) F V F V 
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Questão 18 (Peso 0,50)  

A Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, estabelece diretrizes para o processo de planejamento 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem expressão concreta nos instrumentos básicos, 
comuns às três esferas de gestão do SUS (Federal, Estadual e Municipal), que são: o Plano Anual de 
Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão. (BRASIL, 2013).  

Sobre a Programação Anual de Saúde (PAS), enquanto um dos instrumentos de planejamento no 
âmbito do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A programação deve estar inserida no processo de planejamento e deve considerar as 
prioridades definidas nos planos de saúde em cada esfera de gestão. 

(   ) A PAS é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem 
por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos 
orçamentários a serem executados. 

(   ) A PAS é um instrumento para alcançar os objetivos pretendidos, envolvendo um conjunto 
de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um 
produto ou serviço necessário à manutenção da ação de governo. 

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 V V  
E) F V F  

 
Questão 19 (Peso 0,50)  

De acordo com Teixeira (2010), as políticas sociais até os anos de 1980 foram superadas pela 
Constituição Federal de 1988, quando se instaura um movimento de reestruturação do sistema de 
proteção social, com caráter progressista, considerando os avanços legais das políticas sociais.  

Sobre as mudanças observadas no sistema de proteção Social no Brasil a partir da década de 80 até 
os dias atuais, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A restrição dos direitos sociais e a adoção da matriz do direito social como fundamento da política. 
(   ) A concepção alargada de proteção social com a denominação de seguridade social, incluindo 

Previdência, Saúde e Assistência Social. 
(   ) A inclusão de outras fontes de financiamento para as políticas sociais que não as exclusivamente 

contributivas, com maior comprometimento do Estado e da sociedade no financiamento do 
sistema, com inclusão de segmentos que não contribuíram com a Previdência, e reafirmação do 
caráter não contributivo da assistência social. 

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

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

 

Questão 20 (Peso 0,50)  

De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
_________________ “[...] é conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência 
social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” (BRASIL, 1993, 
p. 3). 

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

A) Proteção Social Básica 
B) Proteção Social Especial 
C) Vigilância Socioassistencial 
D) Sistema Único de Assistência Social 
E) Política Nacional de Assistência Social 
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Questão 21 (Peso 0,75)  

A lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
Para os efeitos dessa lei, ___________ é definido(a) como a “[...] possibilidade e condição de alcance 
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como 
de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto 
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida” (BRASIL, 
2015, p.1).  

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

A) apoio técnico 
B) acessibilidade 
C) tecnologia assistiva 
D) adaptação razoável 
E) elemento de urbanização 

Questão 22 (Peso 0,75)  

De acordo com o Estatuto do Idoso, lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações posteriores, 
“o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei 
e da legislação vigente” (BRASIL, 2003, p.2).  

Considerando a atenção integral à saúde do idoso, de acordo com o estatuto do Idoso, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em todo atendimento de saúde, os maiores de setenta anos terão preferência especial sobre 
os demais idosos, exceto em caso de emergência.  

(   ) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão 
de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 
segundo o critério médico. 

(   ) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente 
os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação. 

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 

 
Questão 23 (Peso 0,75)  

Sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Lei Maria da Penha, Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Uma ação contra a mulher só é classificada como violência doméstica e familiar se resultar 
em morte ou lesão física. 

(   ) A violência doméstica e familiar contra a mulher é a que ocorre no âmbito da unidade 
doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem 
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

(   ) A violência doméstica e familiar contra a mulher é aquela que ocorre no âmbito da família 
praticada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa. 

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 V 
E) F F V 
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Questão 24 (Peso 0,75)  

Segundo o Ministério da Saúde (2009, p.104), “a Constituição Federal de 1988 introduziu a ampliação 
do processo de formulação e controle da política pública de saúde, envolvendo governo e sociedade, 
a qual, foi incorporada pelo SUS. Essa inovação cria a possibilidade e, simultaneamente, institui os 
mecanismos para a gestão participativa, cujo objetivo é agregar legitimidade às ações de governo, 
criando sustentabilidade às políticas e programas propostos”. 

Sobre o controle social na gestão do SUS pode-se afirmar que os limites para o exercício do controle 
social ocorrem, principalmente, por __________________________________.  

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

A) falta de transparência da gestão 
B) manipulação de dados epidemiológicos 
C) ingerência política na escolha dos conselheiros 
D) uso de artifícios contábeis no manuseio dos recursos do Fundo de Saúde 
E) dificuldades internas do próprio movimento social e manipulação dos gestores 

 
Questão 25 (Peso 0,75)  

De acordo com a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 e suas alterações 
posteriores, “a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de 
forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência 
Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e 
políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso” (BRASIL, 2006, p.3).  

Sobre o que o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar 
sua integridade física e psicológica, de acordo com a Lei Maria da Penha, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Transporte para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. 
(   ) Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou 

indireta. 
(   ) Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por 

até seis meses. 

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 V 
E) F F V 

 

Questão 26 (Peso 0,75)  

De acordo com a lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e suas alterações posteriores, “os projetos 
de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, 
capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do 
padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social” (BRASIL, 
1993, p.12). 

O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza tem como base os mecanismos de articulação e 
de participação __________________________________________________________. 

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

A) dos movimentos sociais 
B) dos líderes comunitários 
C) de áreas governamentais afins 
D) de organizações não governamentais estrangeiras 
E) de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos 

governamentais, não governamentais e da sociedade civil 
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Questão 27 (Peso 0,75)  

Considerando os princípios que regem a assistência social, de acordo com a Lei Orgânica da 
Assistência Social, lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e suas alterações posteriores, analise as 
opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

(   ) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 

(   ) Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de governo 

(   ) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

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

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

 
Questão 28 (Peso 0,75)  

Relativo à dimensão teórico-metodológica do Serviço Social, é correto afirmar que 

A) sua instrumentalidade não é influenciada pela dinâmica social. 
B) o Serviço Social é parte do processo de reprodução social e sua prática se desenvolve no interior 

da divisão social e técnica do trabalho. 
C) o desenvolvimento de uma racionalização da intervenção social neutra se deu diante da 

necessidade de controle dos conflitos sociais. 
D) as demandas que requerem a atuação dos assistentes sociais nas instituições não são, 

necessariamente, produzidas pela contradição da relação capital x trabalho. 
E) os instrumentos e técnicas de atuação do Serviço Social, ao mediarem e potencializarem a 

intervenção profissional, não participam da realização dos efeitos concretos produzidos pelo 
trabalho profissional nas relações sociais.  

 

Questão 29 (Peso 0,75)  

De acordo com Trindade (2002, p.20), “[...] desde os anos 90, as configurações e reconfigurações da 
questão social e o redimensionamento das intervenções sociais sobre as suas manifestações vêm 
rebatendo diretamente no mercado de trabalho do assistente social e nas suas atribuições 
profissionais”.  

Considerando o instrumental técnico-operativo do Serviço Social, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Constitui-se um acervo neutro e meramente técnico, racionalista-formal. 
(   ) Coloca-se como um conjunto articulado historicamente, pois faz parte do atendimento de 

necessidades reais, permeadas pelas relações sociais. 
(   ) A permanência de procedimentos de caráter individual, grupal, coletivo e administrativo-

organizacional não expressa a mera continuidade de um padrão, permanente e imutável, 
inerente à prática do Serviço Social. 

(   ) A configuração dos procedimentos e do instrumental técnico-operativo acompanha as 
alterações históricas da base socioorganizacional do Serviço Social e está marcado por 
tratamentos diferenciados conferidos pelos diversos projetos profissionais. 

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

A) V V F V 
B) V F V V 
C) F V V V 
D) F V F F 
E) F F V F 
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Questão 30 (Peso 0,75)  

O artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e 
suas alterações posteriores, estabelece que “[...] é assegurado a todas as mulheres o acesso aos 
programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição 
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal 
e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 1990, p. 2).  

De acordo com o ECA, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. 
(   ) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, desde o 

primeiro trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido 
o direito de opção da mulher. 

(   ) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos 
recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem 
como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação 

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 V 
E) F F V 

Questão 31 (Peso 1,00)  

Considerando as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência 
assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e suas 
alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. 
(   ) Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. 
(   ) Oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e 

fórmulas nutricionais, conforme as normas definidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 

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 V 
E) F F V 

 

Questão 32 (Peso 1,00)  

Segundo Bravo e Matos (2006, p. 198) “a expansão do Serviço Social no Brasil ocorreu a partir de 
1945, relacionada com as exigências e necessidades de aprofundamento do capitalismo no Brasil e às 
mudanças que ocorreram no panorama internacional, em função da 2ª Guerra Mundial”.   

Sobre o serviço social e a política social, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) Nos primórdios do Serviço Social, a maioria dos Assistentes Sociais atuava no nível primário 
de atenção, atendendo a população nos hospitais. 

(   ) O Serviço Social, na década de 1980, rompeu com concepções filosóficas conservadoras da 
lógica da harmonia, do bem comum e da neutralidade. 

(   ) O Serviço Social na saúde se desenvolveu sedimentando suas ações em práticas curativas, 
na burocratização das atividades, na psicologização das relações sociais e na concessão de 
benefícios. 

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 F V 
E) F V F 
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Questão 33 (Peso 1,00)  

De acordo com a Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre 
a profissão de Assistente social, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A duração do trabalho do Assistente Social é de 40 (quarenta) horas semanais. 
(   ) Uma das atribuições privativas do Assistente Social é planejar, organizar e administrar 

programas e projetos em Unidade de Serviço Social. 
(   ) Uma das competências do Assistente Social é planejar, executar e avaliar pesquisas que 

possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. 

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 V 
E) F F V 

Questão 34 (Peso 1,00)  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2009, p. 4), “a construção do 
direito da Assistência Social é recente na história do Brasil. Durante muitos anos a questão social esteve 
ausente das formulações de políticas no país. O grande marco é a Constituição de 1988, chamada de 
Constituição Cidadã, que confere, pela primeira vez, a condição de política pública à assistência social, 
constituindo, no mesmo nível da saúde e previdência social, o tripé da seguridade social que ainda se 
encontra em construção no país. A partir da Constituição, em 1993 temos a promulgação da Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742, que regulamenta esse aspecto da Constituição e 
estabelece normas e critérios para organização da assistência social, que é um direito, e este exige 
definição de leis, normas e critérios objetivos”. 

De acordo com a LOAS e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A política de assistência social garante direitos socioassistenciais, e é capaz de construir saídas 
estruturais para a condição de pobreza. 

(   ) A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

(   ) Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas, sem fins lucrativos, que, 
isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. 

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

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

Questão 35 (Peso 1,00)  

A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização da assistência social. Sobre 
os objetivos da assistência social, de acordo com a Lei nº 8.742/1993 e suas alterações posteriores, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
(   ) O amparo às crianças e aos adolescentes independentemente de condição socioeconômica. 
(   ) A garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família. 

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

Questão 36 (Peso 1,00)  

O ciclo celular é o conjunto de fases para a duplicação celular, produção e diferenciação das células 
componentes dos diferentes tecidos do organismo.  

A respeito do ciclo celular, é correto afirmar que 

A) a duplicação do material genético ocorre na fase G1 da interfase.  
B) na fase G2, a célula entra num estágio de repouso e não ocorre o processo de divisão celular. 
C) na fase G0 da interfase, ocorre intensa síntese de enzimas e RNA, e as células aumentam de 

tamanho. 
D) a apoptose é a morte celular programada, podendo ocorrer em caso de dano do DNA em alguma 

das fases da divisão celular.  
E) na mitose, a divisão de uma “célula-mãe” deve gerar duas “células-filhas” geneticamente diferentes 

e com o mesmo número cromossômico que existia na célula-mãe. 

Questão 37 (Peso 1,00)  

A respeito da Bioética em Oncologia, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas.  

(   ) Uma comissão de bioética tem importante papel no aprimoramento do padrão do cuidado ao 
paciente, oportunizando, aos profissionais, uma melhor tomada de decisão frente a um dilema 
moral. 

(   ) A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos ressalta a importância da diversidade 
cultural e do pluralismo moral. Os direitos humanos e as liberdades fundamentais não devem 
violar a dignidade humana. 

(   ) A importância da informação é exemplificada pelo fato de o paciente poder optar por se submeter 
ou não à terapêutica proposta. Sendo suficientemente esclarecido por quem examina ou presta 
os cuidados, o sujeito poderá decidir conscientemente. 

(   ) O investimento em tratamento fútil pode resultar em desperdício de recursos. Deve-se levar em 
consideração a probabilidade de sucesso e as condições clínicas do paciente, pois recursos 
médicos são finitos e devem ser distribuídos entre os pacientes que tenham uma chance razoável 
de se beneficiar. 

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

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

Questão 38 (Peso 1,00)  

A respeito da fisiopatologia do câncer, é correto afirmar que 

A) a incidência, a distribuição geográfica e o comportamento de tipos específicos de cânceres 
correspondem, provavelmente, ao acaso. 

B) as células cancerosas se dividem lentamente e, geralmente, são indolentes, determinando a 
formação de tumores ou neoplasias malignas. 

C) um tumor benigno é formado por células que se assemelham ao seu tecido original, se multiplicam 
rapidamente, frequentemente, constituindo um risco de vida. 

D) os fenômenos de mutação espontânea podem condicionar uma maior ou menor instabilidade 
genômica, entretanto, apenas as mutações provocadas participam dos processos da 
carcinogênese. 

E) a carcinogênese pode iniciar-se de forma espontânea ou ser provocada pela ação de agentes 
potencialmente carcinogênicos (químicos, físicos ou biológicos).  
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Questão 39 (Peso 1,00)  

Elisabeth Kübler-Ross, no seu livro On Death and Dying, publicado em 1969, propõe uma descrição de 
cinco estágios pelos quais as pessoas passam ao lidar com a perda, o luto e a tragédia. Segundo este 
modelo, pacientes com doenças terminais passam por Cinco Estágios do Luto (ou da Dor da Morte, ou 
da Perspectiva da Morte), três deles são: _______________________________________. 

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

A) negação, raiva e piedade 
B) raiva, barganha e aceitação 
C) raiva,  depressão e desespero 
D) negação, aceitação e compaixão 
E) barganha, depressão e felicidade 

Questão 40 (Peso 1,00)  

Existe um tipo de câncer de difícil detecção em fase inicial, tendo o seu diagnóstico feito muitas vezes 
de forma tardia em estágio avançado, associado a um comportamento, geralmente, agressivo, 
conferindo alta taxa de mortalidade.  No Brasil, esse tipo de câncer representa cerca de 2% de todos 
os tipos de câncer diagnosticados e cerca de 4% do total de mortes Raro antes dos 30 anos, torna-se 
mais comum a partir dos 60 anos. 

A alternativa que contém o tipo de neoplasia maligna descrita acima é 

A) pâncreas 
B) próstata 
C) testículo 
D) mama  
E) carcinoma basocelular 
 

Questão 41 (Peso 1,00)  

Sobre os fatores de risco associados com o desenvolvimento de neoplasias malignas, é correto afirmar 
que  

A) os pacientes portadores de mutações do genes BRCA1 e BRCA2 possuem risco aumentado para 
câncer de mama e câncer de ovário. 

B) a obesidade, apesar de ser fator de risco para doenças endócrino-metabólicas e cardiovasculares, 
curiosamente corresponde a um fator protetor para câncer de endométrio.  

C) o Papilomavirus Humano (HPV) está associado ao risco aumentado para diversos tipos de 
neoplasias, incluindo o câncer de colo uterino e os tumores do sistema nervoso central.  

D) o tabagismo é um importante fator de risco para câncer de pulmão, entretanto ainda não foi possível 
estabelecer uma relação de risco entre o fumo e os outros tipos de neoplasias malignas.  

E) os fatores relacionados ao risco para o desenvolvimento do câncer de mama incluem: menarca 
tardia, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos e  menopausa precoce. 

Questão 42 (Peso 1,00)  

A necessidade de se classificar os casos de câncer em estádios (ou estágios) baseia-se na constatação 
de que as taxas de sobrevida são diferentes quando a doença está restrita ao órgão de origem ou 
quando ela se estende a outros órgãos.  

Sobre a graduação e o estadiamento do câncer, é correto afirmar que 

A) o estadiamento patológico baseia-se em achados clínicos e exames laboratoriais apenas. 
B) o estadiamento de uma neoplasia maligna consiste em avaliar a extensão da doença local bem 

como o seu grau de disseminação.  
C) o estadiamento do câncer é importante porque o estágio, no diagnóstico, é um indicativo do 

prognóstico, todavia a indicação terapêutica do câncer independe do estadiamento da doença.  
D) o Sistema TNM de Classificação dos Tumores Malignos baseia-se na extensão anatômica da 

doença, levando em conta o tratamento prévio realizado (T), as características dos linfonodos (N), 
e a presença ou ausência de metástases à distância (M).  

E) independentemente do tipo de sistema utilizado para a classificação anatômica do tumor, este deve 
ser classificado quanto ao grau de diferenciação histológica. Um tumor bem diferenciado, 
geralmente, possui um alto grau de replicação e, consequentemente, pior prognóstico.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7as_terminais
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Questão 43 (Peso 1,00)  

O Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, abrange 
desde o atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos e outros tratamentos complexos. A 
proposta é garantir acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.  

A respeito do tratamento oncológico no SUS, é correto afirmar que 

A) os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)  realizam o diagnóstico 
definitivo e o tratamento de todos os tipos de câncer, incluindo, obrigatoriamente, dos cânceres raros 
e infantis.  

B) os estabelecimentos de saúde como unidades de assistência de baixa complexidade (UNACON) ou 
CACON não são habilitados para oferecer assistência geral, especializada e integral ao paciente 
com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento e tratamento.  

C) no Brasil, existem, atualmente, mais de 288 unidades e centros habilitados no tratamento do câncer. 
Todos os estados brasileiros têm pelo menos dez hospitais habilitados em oncologia, onde o 
paciente com câncer encontrará desde um exame até cirurgias mais complexas.  

D) as UNACON realizam o diagnóstico provisório e o tratamento parcial dos cânceres mais prevalentes 
da região de saúde onde estão inseridos. Cabe à UNACON oferecer apenas o atendimento inicial, 
devendo sempre encaminhar os pacientes para outro serviço que possa oferecer os tratamentos de 
cirurgia, quimioterapia e radioterapia. 

E) as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde são responsáveis por organizar o atendimento dos 
pacientes na rede assistencial, definindo para que hospitais os pacientes, que precisam entrar no 
sistema público de saúde por meio da Rede de Atenção Básica, deverão ser encaminhados. 

 
Questão 44 (Peso 1,00)  

Paciente do sexo feminino, 55 anos, realizou mamografia que evidenciou tumoração em mama 
esquerda medindo 3,5 cm e linfonodo aumentado em axila ipsilateral. Foi realizada biópsia da lesão 
mamária e punção aspirativa do linfonodo axilar, confirmando o diagnóstico de carcinoma mamário com 
metástase para linfonodo axilar.  

O exame complementar mais indicado para afastar metástases ósseas é 

A) D-dímero. 
B) Octreoscan. 
C) Ultrassonografia. 
D) Cintilografia óssea. 
E) Densitometria óssea. 
 

Questão 45 (Peso 1,00)  

A respeito dos direitos sociais dos pacientes com diagnóstico de câncer, é correto afirmar que 

A) a aposentadoria por invalidez é concedida para todos os pacientes que tiveram diagnóstico de 
câncer. 

B) o trabalhador cadastrado no FGTS que tiver neoplasia maligna (câncer) ou que tenha dependente 
portador de câncer poderá fazer o saque do FGTS apenas quando finalizar o tratamento oncológico. 

C) apenas os pacientes com diagnóstico oncológico hematológico, como linfoma e leucemia, estão 
isentos do imposto de renda relativo aos rendimentos de aposentadoria. Outras neoplasias como 
câncer de próstata e bexiga não conferem essa isenção de imposto aos pacientes. 

D) o paciente com câncer é isento do Imposto sobre produtos industrializados (IPI) quando apresenta 
deficiência física nos membros superiores ou inferiores que o impeça de dirigir veículos comuns. É 
necessário que o solicitante apresente exames e laudo médico que descrevam e comprovem a 
deficiência.  

E) o auxílio-doença é um benefício mensal para o segurado quando este fica temporariamente incapaz 
para o trabalho em virtude de doença por mais de 15 dias consecutivos. A incapacidade para o 
trabalho deve ser comprovada e descrita em relatório pelo médico oncologista, não sendo 
necessária perícia médica do INSS. 

  



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 001/2017 

(Código 043) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 15 

 
Questão 46 (Peso 1,00)  

A quimioterapia antineoplásica é uma forma de tratamento largamente utilizada no tratamento do 
câncer em diferentes sítios anatômicos. Essas medicações podem ocasionar efeitos colaterais em 
diversos sistemas orgânicos, como náuseas, vômitos, neutropenia e mucosite .  

A respeito da mucosite, é correto afirmar que 

A) a mucosite é caraterizada por lesões de origem neoplásicas do trato gastrointestinal.  
B) os sangramentos, geralmente, surgem quando a mucosite apresenta-se em estágio mais inicial.  
C) casos leves podem exigir internação para suporte nutricional enteral ou parenteral, e até adiamento 

ou suspensão do tratamento antineoplásico. 
D) a alteração do paladar e o desconforto na cavidade oral, ocasionados pela mucosite, podem levar 

ao aumento da ingestão hídrica e alimentar, e, consequentemente, hiper-hidratação e ganho 
ponderal.  

E) a higiene oral, bochechos com colutórios adequados, a utilização de laser de baixa potência e a 
suspensão de substâncias e alimentos irritantes para a mucosa são formas de prevenir ou reduzir 
a intensidade da mucosite. 

 
Questão 47 (Peso 1,00)  

A respeito do tratamento oncológico, é correto afirmar que 

A) a quimioterapia paliativa é um tratamento sistêmico cujo objetivo principal é a cura. 
B) a quimioterapia adjuvante é um tratamento sistêmico, realizado com o objetivo de reduzir a carga 

tumoral antes do tratamento cirúrgico.  
C) a quimioterapia neoadjuvante pode ajudar ao médico a inferir sobre a sensibilidade tumoral aos 

quimioterápicos e nortear as estratégias de tratamento futuro. 
D) a terapia alvo é uma modalidade de tratamento relativamente recente, muito promissora, que pode 

ser aplicada para todos os pacientes, independente das características histológicas e moleculares 
do tumor.  

E) a radioterapia adjuvante é uma modalidade que utiliza radiações ionizantes, com o objetivo principal 
de melhorar a qualidade de vida do paciente oncológico, propiciando melhora da dor, redução de 
sangramento ou de outros sintomas, sem expectativa de cura.  

 
Questão 48 (Peso 1,00)  

Paciente do sexo feminino, 52 anos, hipertensa, em uso regular de medicações prescritas por 
cardiologista, nega histórico familiar de câncer. Encontra-se clinicamente bem, assintomática.  

Sobre os exames de rastreamento oncológico indicados para esta paciente, é correto afirmar que são: 

A) US de tireoide, Mamografia e US transvaginal. 
B) Mamografia, US de abdome total e US de tireoide. 
C) Mamografia, Colonoscopia e Preventivo ginecológico. 
D) Mamografia, RX tórax, US abdome total e US tireoide. 
E) Mamografia, US mamária, US abdome total, RX tórax e US de tireoide. 
 

Questão 49 (Peso 1,00)  

Diante de uma paciente de 58 anos com massa ovariana à direita vista em exame de imagem, além de 
implantes peritoneais e ascite, o(a) _____________ é o marcador tumoral que ajudaria a fortalecer a 
principal suspeita de neoplasia maligna primária do caso descrito. 

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

A) PSA 
B) CA 125 
C) CA 15.3 
D) CA 19.9 
E) Alfafetoproteina 
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Questão 50 (Peso 1,00)  

Sobre os cuidados paliativos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

 (   ) A eutanásia corresponde à morte provocada em pessoa com doença incurável ou em estado 
terminal, por sentimento de compaixão ou piedade. 

 (   ) A ortotanásia corresponde ao prolongamento artificial do processo de morte e, por consequência, 
prorroga, também, o sofrimento da pessoa e familiares. 

 (   ) A distanásia significa a morte pelo seu processo natural sem prolongar artificialmente o processo 
de morte, deixa-se que este se desenvolva naturalmente. 

 (   ) A escala PS-ECOG avalia como a doença afeta as habilidades da vida diária do paciente, com 
escore que varia de zero a cinco pontos. Por exemplo, um paciente com escore zero encontra-se 
totalmente ativo, sem restrições. 

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

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


