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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)  

“A ideia do acolhimento no serviço de saúde já acumula uma farta experiência em diversos serviços do 
SUS [...]. A proposta do acolhimento, articulada com outras propostas de mudança no processo de 
trabalho e organização dos serviços, [...] é um dos recursos importantes para a humanização dos 
serviços de saúde”. (BRASIL, 2010, p. 13-16). 

Acerca do acolhimento nas práticas de produção de saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas 

(   ) A noção de acolhimento traz uma dimensão espacial, que se traduz em recepção administrativa 
e ambiente confortável. 

(   ) O acolhimento pode ser entendido como uma ação de triagem administrativa e repasse de 
encaminhamentos para serviços especializados. 

(   ) O acolhimento com classificação de risco é um dispositivo técnico-assistencial, no qual, além das 
dimensões clínicas, devem ser levadas em consideração, as percepções do usuário sobre seu 
processo de adoecimento. 

(   ) O acolhimento pode ser compreendido como diretriz e, ao mesmo tempo, como dispositivo na 
organização dos serviços, sendo uma ferramenta para qualificação da escuta, com construção 
de vínculo e garantia de acesso aos serviços 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) V F F V 
D) F F V V 
E) F V V F 

 

Questão 17 (Peso 0,50)  

De acordo com os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), associe o mês de 
desenvolvimento com as funções realizadas pelas crianças, numerando a segunda coluna de acordo 
com a primeira: 

(1) 1º mês (   ) Inicia contato visual. 
(2) 2º mês (   ) Aproxima as duas mãos na linha média. 
(3) 3º mês (   ) Apresenta sorriso social e sons guturais. 
(4) 4º mês (   ) Inicia reação de paraquedas para frente. 
(5) 5º mês (   ) Acompanha objetos na trajetória horizontal (180º). 
(6) 6º mês (   ) Mantém o tronco retificado, quando colocado sentado. 

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

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

 

Questão 18 (Peso 0,50)  

Considerando um bebê a termo e com desenvolvimento neuropsicomotor adequado é esperado que ele 
sustente a cabeça a partir de _______. 

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

A) 1 mês 
B) 3 meses 
C) 6 meses 
D) 10 meses 
E) 11 meses 
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Questão 19 (Peso 0,50)  

O reflexo ________ é medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente 
seus braços. Ele deve ser sempre simétrico e é incompleto a partir do terceiro mês e não deve existir a 
partir do sexto mês. 

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

A) de Moro  
B) de sucção 
C) de marcha 
D) tônico-cervical 
E) cutâneo plantar 

 

Questão 20 (Peso 0,50)  

De acordo com a cartilha da Política Nacional de Humanização (2010, p. 9), “____________________ 
não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: não pressupõe hora ou profissional específico 
para fazer, implica compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para si a 
responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, com responsabilidade e 
resolutividade sinalizada pelo caso em questão”. 

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

A) o Acolhimento 
B) a Cogestão 
C) a Rede HumanizaSUS 
D) a Clínica Ampliada 
E) o Projeto Terapêutico Singular 

 
Questão 21 (Peso 0,75)  

Ao sair para uma visita domiciliar, Maria, terapeuta ocupacional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), encontrou uma situação conflituosa na recepção da Unidade de Saúde da Família. Ao tentar 
entender o motivo da discussão, descobriu que a recepcionista não queria agendar uma consulta para o 
usuário, que usava cadeira de rodas e era obeso, pois o mesmo havia se consultado fazia pouco tempo 
e precisava dar oportunidade para outras pessoas serem atendidas. A recepcionista chamou a 
enfermeira, pois o usuário começou a reclamar seus direitos em tom agressivo, chamando a atenção de 
todos. A enfermeira por sua vez confirmou a conduta da recepcionista e, posteriormente, comentou que 
o usuário, que era diabético, ‘não se ajudava’, pois estava sempre com o nível de glicemia alterado.   

Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH), analise as assertivas sobre a(s) possível(eis) 
motivação(ões) e conduta(s) da terapeuta ocupacional e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) Deveria seguir para a visita, sem se envolver com a situação, pois na abordagem em equipe 
multiprofissional deve haver um respeito irrestrito à conduta do colega. 

(   ) Deveria discutir o caso em reunião de equipe, problematizando a necessidade do usuário e a 
capacidade de resposta da unidade de saúde frente a sua situação de saúde. 

(   ) Deveria chamar a enfermeira para que juntas pudessem realizar uma conversa com o usuário em 
uma sala reservada, pois não tem o poder de realizar essa abordagem sozinha. 

(   ) Deveria chamar o usuário em uma sala reservada, entender a sua necessidade e convencê-lo de 
que o mesmo deve seguir as orientações da equipe de saúde para o seu próprio bem. 

(   ) Deveria conversar com o usuário, acolher suas necessidades e esclarecer sobre as dificuldades 
do serviço em busca de encontrar novas formas de organização da assistência na unidade. 

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

A) V F F V V 
B) V V F F F 
C) F F V F V  
D) F V V V F 
E) F V F F V 
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Questão 22 (Peso 0,75)  

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), proposta pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), permite a descrição da saúde e de estados relacionados com a 
saúde numa perspectiva diferenciada para se pensar e trabalhar a deficiência e a incapacidade. O uso 
da CIF na fisioterapia tem emergido, principalmente, pela necessidade de se unificar a 
________________ dos profissionais. Todavia, sua operacionalização em termos de ____________ 
ainda é incipiente nos serviços de reabilitação, apesar do crescente interesse em sua utilização. Como 
estratégia para otimizar o uso da CIF, foram publicadas algumas listas resumidas conhecidas como 
____________ para condições de saúde, como, por exemplo, para diabetes, obesidade e artrite 
reumatoide.  

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

A) terapêutica / definição de metas / guias chave 
B) linguagem diagnóstica / codificação / core sets 
C) prática / sistema de informação / descritores da CIF 
D) conduta / qualificação do cuidado / listas de transmissão 
E) definição dos objetivos / comunicação / listas de classificação 

Questão 23 (Peso 0,75)  

Nas crianças, alguns automatismos infantis (denominados reflexos primitivos) aparecem durante a 
gestação, costumam ser evidentes ao nascer e desaparecem em idades definidas. 

O reflexo ___________ desaparece ente os seis e oito meses de vida e é obtido através do exame 
neurológico de lactentes por meio do toque da sola do pé na base dos artelhos e tem como resposta o 
encurvamento dos artelhos. 

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

A) de Moro 
B) de Landau 
C) fundamental 
D) da preensão plantar 
E) da preensão palmar 

Questão 24 (Peso 0,75)  

Sobre a avaliação do terapeuta ocupacional acerca das funções cognitivas, é correto afirmar que 

A) na apraxia ideomotora, o paciente não se lembra da ação planejada e não consegue executá-la. 
B) a cognição é a habilidade para transformar a informação dos sentidos, usando-os para interagir 

apropriadamente com o meio. 
C) percepção é comumente conceituada como habilidade de “pensamento”, que inclui a capacidade de 

concentrar-se (ter atenção), de memória e de aprendizagem. 
D) as teorias do sistema executivo foram desenhadas, na maior parte, por pacientes que tinham sofrido 

danos no lóbulo frontal e exibiam ações e estratégias desordenadas para as tarefas diárias (síndrome 
desexecutiva). 

E) os testes simples, como os de lápis e papel, são amplamente utilizados na prática clínica e 
apresentam um produto fiel do desempenho da capacidade para todos os tipos de pacientes e têm a 
vantagem do baixo custo. 

Questão 25 (Peso 0,75)  

Sobre o brincar de crianças com deficiência e a Terapia Ocupacional, é correto afirmar que as 
crianças 

A) com deficiência visual buscam um brincar mais concreto, por isso necessitam de um ambiente rico 
em estímulos sensoriais. 

B) com deficiência auditiva apresentam facilidade para o brincar cooperativo. 
C) com deficiência intelectual preferem brincar com objetos humanos, pois têm facilidade em separar a 

realidade do faz-de-conta. 
D) com paralisia cerebral apresentam muitos obstáculos para o brincar livre, por isso só brincam nas 

sessões de terapia. 
E) com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) apresentam predileção por objetos e brinquedos, 

utilizando-os, geralmente, de maneira simbólica e contextualizada. 
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Questão 26 (Peso 0,75)  

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, no âmbito do SUS, preconiza que devem ser 
consideradas como metas para a atenção à baixa visão: conscientização da atual condição visual e das 
potencialidades, promoção de habilidades visuais e adaptação à nova condição visual (BRASIL, 2014).  

Considerando que o terapeuta ocupacional compõe a equipe multiprofissional que assiste a essa 
população, é correto afirmar que 

A) o terapeuta ocupacional deve receber do oftalmologista os dados da avaliação oftalmológica, 
indicando as atividades mais apropriadas para aquele sujeito. 

B) quando a visão periférica da criança é comprometida, a mesma pode apresentar dificuldades na 
visualização de detalhes, o que compromete, por exemplo, atividades como leitura e escrita. 

C) a Avaliação Funcional da Visão (AFV) é um processo de observação formal por meio de testes do 
comportamento visual do paciente em relação ao seu nível de consciência visual e da elaboração dos 
estímulos visuais. 

D) o profissional deve fornecer orientações à escola quanto às funcionalidades e incapacidades visuais 
do aluno e necessidades de ajustes no ambiente escolar, determinando as atividades que o mesmo 
não pode realizar. 

E) as crianças cegas devem ser estimuladas a utilizar os sentidos remanescentes para a facilitação do 
seu desenvolvimento, visto que a visão é um sentido importante para a aquisição de habilidades e a 
sua ausência pode ocasionar atrasos no ritmo do desenvolvimento.  

Questão 27 (Peso 0,75)  

A todo momento, todos os nossos sentidos – visão, audição, olfato, sensibilidade táctil, dolorosa e 
proprioceptiva – recebem informações do mundo que nos cerca, assim como do interior de nosso corpo. 
Esse processo é também influenciado por nossas expectativas e experiências passadas (GRIEVE, 
2006).  

Sobre a percepção e a cognição nas atividades humanas, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O consultório é o melhor ambiente para examinar as capacidades perceptivas e cognitivas de 
pacientes com sequelas de traumatismos cranioencefálicos (TCE). 

(   ) O comprometimento seletivo da percepção para cor tem sido descrito em pacientes com lesão 
cerebral, o que indica que o processamento das cores é separado das formas e da profundidade. 

(   ) A tomada de decisões e a memória prospectiva para atos futuros tornam-se necessárias para 
iniciar uma viagem. Caso o caminho esteja bloqueado, deve-se recorrer ao processamento 
executivo, a fim de modificar o plano. 

(   ) Quando duas tarefas são executadas ao mesmo tempo, a atenção passa de uma tarefa para outra. 
Lavar louça e escutar uma música no rádio, por exemplo, são duas tarefas que podem ser 
realizadas dentro dos limites normais da capacidade de atenção humana. 

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

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

Questão 28 (Peso 0,75)  

Para a terapeuta ocupacional Nancy Takata (1974), o brincar envolve exploração, experimentação, 
repetição da experiência e imitação das crianças em volta. Assim, o brincar reflete o desenvolvimento 
e, desse modo, aumenta sua complexidade com o passar do tempo. 

Sobre o brincar como recurso terapêutico, é correto afirmar que 

A) ao brincar de Mulher Maravilha, uma criança de cinco anos pode apresentar um brincar associativo, 
no qual é comum o brincar em grupo com interesses e atividades comuns.  

B) com 11 anos, as crianças tendem a preferir jogos e esportes devido às experiências sensoriais que 
estes possibilitam. 

C) aos 15 anos, na atividade recreativa, está presente o brincar desocupado, no qual é comum o brincar 
com o corpo de forma aleatória ou para atingir um objetivo em grupo. 

D) aos dois anos, a criança já compreende o que acontece ao seu redor e começa a imitar, de forma 
relativamente complexa, os papéis de pessoas que convivem no seu cotidiano. 

E) um bebê pode brincar com ele mesmo, explorando o seu corpo e desenvolvendo experiências 
importantes para o seu desenvolvimento, desde que estimulados pelos seus pais e terapeutas. 



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

(Código 221) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 9 

 

Questão 29 (Peso 0,75)  

“Na perspectiva da Terapia Ocupacional, crianças são consideradas com atraso ou desvio no 
desenvolvimento, quando não são capazes de se engajar ou desempenhar uma ocupação, ou seja, 
realizar atividades e tarefas com um propósito dentro de um ambiente, apresentando assim transtornos 
no desempenho ocupacional” (COELHO, REZENDE, 2007, p. 299). 

Sobre a atuação do terapeuta ocupacional na avaliação e intervenção no contexto do desenvolvimento 
infantil, é correto afirmar que 

A) deve restringir a demanda da família no processo terapêutico, buscando desenvolver metas coerentes 
com a melhor evidência clínica existente na literatura.  

B) utiliza o Inventário Domiciliar HOME para avaliar o envolvimento materno com a criança, fornecendo 
ao final um escore relacionado à saúde mental da genitora.  

C) utiliza os instrumentos PEDI e Histórico Lúdico na avaliação, pois foram criados com o objetivo de 
auxiliar o profissional na elaboração de metas motoras no brincar e na escola. 

D) deve entender que a inclusão escolar não inclui apenas a socialização e a participação nas atividades 
acadêmicas, mas também a participação em atividades funcionais como cuidar do seu material e 
solicitar assistência quando necessário.  

E) utiliza a Terapia Funcional Centrada na Família com o objetivo de definir como os pais vão organizar 
a rotina da criança, estabelecendo os horários e as atividades que a criança deve realizar no ambiente 
doméstico, visto que o terapeuta conhece melhor as necessidades da criança.  

 

Questão 30 (Peso 0,75)  

“A perda da capacidade visual acarreta consequências adversas a nível individual e coletivo. [...] O 
papel do terapeuta ocupacional é intervir para ajudar a pessoa a equilibrar suas ações e sentimentos 
em relação às habilidades individuais, aos desafios do meio e às dificuldades da tarefa e restabelecer 
a competência” (RIBEIRO, 2007, p. 399).  

A partir dos seus conhecimentos sobre deficiência visual, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A cegueira é a acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 

(   ) Baixa visão ou visão subnormal é a acuidade visual entre 0,9 e 0,5 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 

(   ) A adaptação visual é a habilidade que o sistema visual possui para se adaptar a diferentes 
condições de iluminação. 

(   ) Dois aspectos definem a prescrição do auxílio óptico para baixa visão: a avaliação oftalmológica 
específica e a visão residual. 

(   ) Na população com mais de 50 anos de idade, as principais causas de cegueira são: a catarata, o 
glaucoma, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. 

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

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

 

Questão 31 (Peso 1,00)  

Sobre a atenção à pessoa com deficiência física e/ou sensorial, é correto afirmar que 

A) o terapeuta ocupacional deve orientar a suspensão de atividades cotidianas em caso de processo 
álgico.  

B) o objetivo do terapeuta ocupacional na avaliação física é identificar limitações que podem produzir 
deformidade.  

C) a função sensorial se refere a capacidade de identificar a posição do segmento corporal no espaço 
sem o auxílio da visão.  

D) a medida volumétrica é utilizada para avaliar edema em qualquer paciente com aumento de massa 
em um segmento corporal.  

E) a amplitude de movimento articular normal varia de um indivíduo para o outro de acordo com a 
estrutura óssea, o desenvolvimento muscular, a gordura corporal, a integridade ligamentar, o sexo, a 
idade, dentre outros. 
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Questão 32 (Peso 1,00)  

Diversas alterações de fala e de linguagem podem surgir em decorrência de uma lesão no sistema 
nervoso central. A afasia é uma das manifestações relacionada à linguagem que pode ser definida como 
uma alteração no conteúdo, na forma e no uso da linguagem. O conhecimento acerca das manifestações 
que podem estar presentes nos diversos casos é importante para o diagnóstico das afasias.  

Considerando as manifestações que podem ser observadas nas afasias, tanto na emissão oral quanto 
na gráfica, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Paráfrase (   ) Omissão de elementos da frase. 
(2) Circunlóquio (   ) Ao tentar dizer uma palavra, o sujeito substitui por uma frase. 
(3) Agramatismo (   ) Não consegue acessar o tema principal da enunciação, nem discorrer 

sobre este. 
(4) Neologismo (   ) Utilização de sequências fonêmicas ou grafêmicas que obedecem às 

regras da língua, mas que não existem na língua. 

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

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

 
Questão 33 (Peso 1,00)  

Em relação à lesão cerebral hipóxico-isquêmica em neonatos, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) 
 

Os neonatos que sofrem lesão cerebral hipóxico-isquêmica mais cedo na gestação podem ser 
assintomáticos durante o período neonatal. 

(   ) 
 

A lesão cerebral hipóxico-isquêmica resulta de uma hipoxemia ou isquemia, associada a um 
comprometimento da autoregulação cerebrovascular. 

(   ) 
 

Os recém-nascidos a termo que sofrem lesão cerebral hipóxico-isquêmica intraparto suficiente 
para acarretar sequelas a longo prazo sempre demonstram evidências clínicas de encefalopatia 
aguda. 

(   ) 
 

A localização e a extensão da lesão cerebral hipóxico-isquêmica perinatal são determinadas, 
principalmente, pela maturidade do cérebro e pela época, intensidade e duração do insulto 
hipóxico-isquêmico. 

(   ) 
 

A encefalopatia leve decorrente da lesão cerebral hipóxico-isquêmica manifesta-se por letargia, 
estupor, hipotonia, movimentos espontâneos reduzidos, reflexos tendíneos abolidos e, em 
alguns casos, convulsões. 

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

A) V V V F F  
B) V F V V F   
C) V F F F V 
D) F F V F V  
E) F F V V F  
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Questão 34 (Peso 1,00)  

Uma criança recém-nascida que apresente uma desordem neuromotora pode apresentar atrasos ou um 
maior prejuízo no seu desenvolvimento e, portanto, necessita de experiências sensório-motoras 
adequadas para o desenvolvimento de suas habilidades.  

Sobre o atendimento às crianças com deficiência física e/ou sensorial, é correto afirmar que 

A) as trocas posturais devem acontecer sempre no berço, visto que a criança com desordem 
neuromotora pode se desorganizar ainda mais em outros ambientes do seu domicílio. 

B) a hipertonia, caracterizada pelo aumento do tônus muscular, pode estar presente em crianças com 
desordens neuromotoras, por isso essas crianças nunca devem ser expostas aos estímulos táteis 
com texturas, pois ocasionam a piora desse quadro.  

C) considerando que as crianças com alguma desordem neuromotora podem não apresentar uma 
movimentação espontânea, orienta-se que sejam facilitadas as mudanças posturais e a 
movimentação para que elas possam brincar e interagir com o meio.  

D) a seleção dos materiais trabalhados na sessão de terapia ocupacional com esse público deve ser de 
acordo com a capacidade da criança de perceber o objeto, por isso recomenda-se iniciar com objetos 
de cores claras e sutis, para que pareçam agradáveis para o bebê. 

E) o desenrolar do processo de aprendizado depende do acompanhamento visual da criança, por isso, 
caso a criança não apresente respostas visuais aos estímulos do ambiente, o terapeuta deve elencar 
a estimulação visual como objetivo terapêutico, sendo trabalhado de forma seletiva.  

 

Questão 35 (Peso 1,00)  

“A cadeira de rodas é um equipamento de tecnologia assistiva que permite mobilidade e objetiva 
maximizar a função através de estabilidade, alinhamento e conforto na postura sentada”. (CAVALCANTI, 
GALVÃO, CAMPOS, 2007, p. 451).  

Sobre a adequação da postura sentada e o uso da cadeira de rodas, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Nos casos em que existe limitação de amplitude de movimento, deve-se corrigir o que for fixo e 
acomodar o que for flexível. 

(   ) O apoio de cabeça, que é um acessório para controle postural, é indicado para indivíduos com 
controle cervical ausente ou insuficiente. 

(   ) A adequação postural pode ser realizada pelo terapeuta ocupacional para controle postural, 
prevenção e acomodação de deformidades, bem como para conforto. 

(   ) Na prescrição de uma cadeira de rodas, deve-se priorizar a avaliação das habilidades físicas e 
sensoriais e, em segundo plano, das habilidades cognitivas do paciente. 

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

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

Questão 36 (Peso 1,00)  

“O impacto das condições e estilos de vida na saúde das populações é um tema muito discutido 
atualmente. Os determinantes sociais em saúde têm estado no centro deste debate” (ASSIS et al, 2009. 
p. 93). 

Em relação aos determinantes sociais de problemas de saúde da população infantil, é correto afirmar 
que 

A) atributos familiares, escolares, comunitários e do cenário sociopolítico em que vive a criança e sua 
família são fatores secundários nesse contexto. 

B) baixo estrato socioeconômico familiar e precário nível de escolaridade dos pais são determinantes 
sociais que influenciam negativamente na saúde infantil. 

C) os determinantes sociais ocupam uma função secundária durante a infância, a despeito da 
vulnerabilidade e da dependência observadas nesta fase da vida. 

D) os determinantes sociais de saúde da população infantil englobam temas como desnutrição e baixo 
peso ao nascer, mas não se relacionam a problemas perinatais graves. 

E) os determinantes sociais relacionados à população infantil desconsideram como fatores responsáveis 
pelo crescimento e desenvolvimento infantil aqueles que perpassam os período pré-natal e perinatal. 

Questão 37 (Peso 1,00)  

“As desigualdades na organização da sociedade implicam que a liberdade para gozar de uma vida 
próspera e de boa saúde esteja distribuída de forma desigual dentro e entre sociedades. Essa 
desigualdade pode ser constatada nas condições vigentes na primeira infância e idade escolar [...]” 
(CARVALHO, 2013. p. 24). 

Sobre a influência dos determinantes sociais de saúde relacionados à população infantil, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O desenvolvimento na primeira infância não tem influência nas possibilidades subsequentes da 
vida e saúde do indivíduo. 

(   ) Os programas de educação pré-escolar e as escolas podem ter um papel vital na construção das 
capacidades das crianças. 

(   ) A primeira infância é afetada de forma direta pelos riscos de obesidade, má nutrição, transtornos 
mentais, doenças cardiovasculares e criminalidade. 

(   ) A qualidade de vida na infância não demanda, necessariamente, ações intersetoriais, visto que o 
setor saúde é o principal responsável pelas ações que promovem o bem-estar das crianças. 

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

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

Questão 38 (Peso 1,00)  

A Portaria nº 1.130, de 05 de agosto de 2015, do Ministério da Saúde, instituiu a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2015). 

_____________________________________________________, dentre outras, são diretrizes da 
PNAISC que devem ser observadas na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde 
voltadas para crianças. 

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

A) Acesso universal à saúde e intersetorialidade 
B) Promoção da saúde e humanização da atenção 
C) Equidade em saúde e monitoramento e avaliação 
D) Integralidade do cuidado e organização das ações e serviços na rede de atenção 
E) Gestão interfederativa das ações de saúde da criança e qualificação da força de trabalho do SUS 
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Questão 39 (Peso 1,00)  

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro 
de 2007, sendo resultado de uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação 
(BRASIL, 2009). 

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

(   ) Promover a saúde e a cultura de paz é um dos objetivos do PSE. 
(   ) As políticas de saúde consideram o espaço escolar como espaço privilegiado para práticas 

promotoras da saúde, preventivas e de educação para saúde. 
(   ) A avaliação da saúde bucal e a atualização do calendário vacinal não são ações previstas pelo 

PSE, visto que tais ações demandam equipamentos específicos para sua realização. 
(   ) Os profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família não participam diretamente das ações 

previstas no PSE, cujas ações são assumidas pelas Equipes de Saúde da Família. 

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

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

 

Questão 40 (Peso 1,00)  

“Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na primeira semana pós-
parto e, posteriormente a esse período, a periodicidade deve ser pactuada com a família a partir das 
necessidades evidenciadas e considerando-se os fatores de risco e de proteção” (BRASIL, 2012, p. 35). 

Em relação às visitas domiciliares como estratégia de promoção da saúde de crianças no contexto da 
atenção primária, é correto afirmar que 

A) a primeira visita domiciliar feita ao recém-nascido e à puérpera deve ser realizada pelo Agente 
Comunitário de Saúde.  

B) em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de 
perigo à saúde da criança.  

C) a orientação à família sobre os cuidados com o bebê deve ser feita na Unidade de Saúde, onde a 
equipe dispõe dos recursos necessário para este fim.  

D) caso a criança tenha bom estado de saúde, os profissionais devem optar pelo acompanhamento 
ambulatorial da criança, após a primeira semana de vida.  

E) a identificação de sinais de depressão puerperal não pode ser realizada pela equipe de saúde da 
família durante a visita, pois tal situação exige diagnóstico especializado.  

 

Questão 41 (Peso 1,00)  

Diante do grande número de casos de infecção pelo vírus Zika, o Ministério da Saúde divulgou um 
documento contendo orientações voltadas para ações integradas de vigilância e atenção à saúde.  

Sobre um dos objetivos dessas orientações, é correto afirmar que é 

A) definir estratégias para as ações de vigilância das complicações relacionadas à infecção pelo vírus 
Zika e, também, por outras etiologias infecciosas. 

B) instituir que a educação permanente dos profissionais de saúde, gestores e famílias afetadas tem 
papel secundário diante da prioridade no mapeamento dos casos. 

C) estabelecer que os instrumentos, fluxos e procedimentos para notificação, análise e divulgação das 
informações sejam construídos por cada unidade da federação. 

D) fomentar uma atuação independente por parte das equipes de vigilância e atenção à saúde, tendo 
em vista as especificidades regionais e a distribuição irregular de casos pelo território nacional. 

E) estabelecer que os procedimentos para notificação, investigação e classificação dos casos notificados 
sejam construídos por cada unidade da federação, conforme definições operacionais. 
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Questão 42 (Peso 1,00)  

“O desenvolvimento infantil pode ser definido como um processo multidimensional e integral, que se 
inicia com a concepção e que engloba o crescimento físico, a maturação neurológica, o desenvolvimento 
comportamental, sensorial, cognitivo e de linguagem, assim como as relações socioafetivas” (BRASIL, 
2016, p. 9).  

Na Síndrome Congênita do Vírus Zika, podem ocorrer diversas alterações relacionadas ao 
desenvolvimento neuropsicomotor, sendo essenciais as ações de estimulação precoce. Sobre a 
organização do cuidado voltado ao acompanhamento de crianças acometidas pelo Vírus Zika, é correto 
afirmar que 

A) o papel da Atenção Básica é o de acolher e encaminhar os casos para acompanhamento e realização 
de estimulação precoce.  

B) a integralidade do cuidado nos casos de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor é garantida 
pelos serviços especializados em reabilitação.  

C) o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) assume papel secundário diante da complexidade 
clínica dos casos e da demanda por estimulação precoce.  

D) a estimulação precoce nesses casos deve ser pensada de forma a compartilhar as responsabilidades 
dos diversos pontos da rede de atenção.  

E) os profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) podem atuar diretamente na 
avaliação e no atendimento às crianças, mediante autorização dos serviços especializados.  

Questão 43 (Peso 1,00)  

“A promoção da saúde integral da criança e o desenvolvimento das ações de prevenção de agravos e 
assistência são objetivos que, para além da redução da mortalidade infantil, apontam para o 
compromisso de se prover qualidade de vida para a criança, ou seja, que esta possa crescer e 
desenvolver todo o seu potencial” (BRASIL, 2004, p. 8). 

Em relação às estratégias de ação realizadas para garantir a integralidade do cuidado em saúde da 
criança, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As ações de educação continuada das equipes de atenção à criança são de fundamental 
importância para a plena inserção de todos os profissionais no cuidado com a criança. 

(   ) Embora a vigilância do óbito materno, infantil e perinatal seja de responsabilidade do gestor 
estadual, o levantamento dos dados deve ser realizado pela Equipe da Atenção Básica. 

(   ) Na vigilância à saúde realizada pela Equipe da Atenção Básica, devem ser priorizados os 
seguintes grupos populacionais: gestante, puérpera, recém-nascido, a criança menor de cinco 
anos, a criança com deficiência e aquelas egressas de internações. 

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

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

Questão 44 (Peso 1,00)  

“A estratégia de saúde da família é o eixo norteador para a organização da atenção básica nas unidades 
de saúde. [...] No entanto, não se pode perder de vista que qualquer local do sistema de saúde e outros 
espaços sociais se colocam como oportunidade de cuidado e devem prestar atenção integral à criança, 
além de envolver/demandar a atuação da equipe de saúde da família ou da Unidade Básica de Saúde 
(BRASIL, 2004, p. 47). 

Em relação ao papel da Equipe da Atenção Básica na atenção integral à saúde da criança, é correto 
afirmar que 
A) a articulação com a rede hospitalar é importante para garantir a continuidade de assistência à criança 

que necessitou de internação. 
B) o Agente Comunitário de Saúde não realiza ações específicas para saúde da criança, pois tais 

atribuições competem ao Médico ou Enfermeiro da equipe. 
C) a articulação com o programa de atenção domiciliar tem pouca importância nesse contexto, já que as 

visitas das Equipes da Atenção Básica evitam internações. 
D) a vigilância à saúde da criança que necessitou de atendimento em serviço de urgência não é papel 

da atenção básica, já que tais demandas estão em outro nível de atenção. 
E) caso a demanda não seja compatível com as atribuições previstas da atenção básica, esta deve 

transferir a responsabilidade para a atenção especializada, evitando-se prejuízo da visão global sobre 
a criança e o cuidado necessário em cada caso. 
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Questão 45 (Peso 1,00)  

“A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as 
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária” (BRASIL, 2017, p. 2).  

Considerando o território como diretriz organizativa da Atenção Básica, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas: 

(   ) A análise sobre o território auxilia na compreensão do processo saúde-doença como uma 
manifestação social. 

(   ) As Equipes de Saúde utilizam as informações sobre o território para organizar as ações de saúde 
voltadas aos usuários acamados. 

(   ) A análise do território deve ser atualizada pelas Equipes de Saúde, visto que o mesmo pode ser 
mutável em decorrência das relações sociais que dele emergem. 

(   ) Espera-se que os Agentes Comunitários de Saúde sejam o elo entre a equipe de saúde e a 
comunidade na compreensão do território, onde as unidades de saúde atuam. 

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 F V 
E) F F V F 

 

Questão 46 (Peso 1,00)  

A vigilância epidemiológica exerce papel fundamental no acompanhamento dos casos relacionados à 
infecção pelo vírus Zika, incluindo a tomada de decisão por parte dos gestores e o planejamento 
adequado das ações de intervenção. 

Em relação à notificação dos casos de infecção pelo vírus Zika, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Todo recém-nascido com desproporção craniofacial deve ser notificado como caso suspeito de 
síndrome congênita em até 48 horas de vida. 

(   ) A partir da oitava semana de gestação até o nascimento, deve ser notificado todo feto que tenha 
exame de imagem com presença de calcificações cerebrais. 

(   ) Caso haja um evento de aborto espontâneo até a 22ª semana de gestação, é dispensável a 
notificação do caso como óbito suspeito de síndrome congênita. 

(   ) Todo óbito neonatal precoce, ocorrido até o sétimo dia de vida, deve ser notificado como óbito 
suspeito de síndrome congênita, desde que atenda aos critérios estabelecidos. 

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

A) F V F V 
B) F F F V 
C) F V V F 
D) V F V F 
E) V V F V 
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Questão 47 (Peso 1,00)  

“Prevenir violência significa antecipar, intervir precocemente, evitar ou tornar impossível que o fenômeno 
aconteça ou se repita. Para lidar com a prevenção de violências e a promoção da saúde é preciso 
acreditar que prevenir é possível e crer no potencial de transformação” (BRASIL, 2015, p. 213). 

Considerando o papel do profissional de saúde na prevenção da violência contra crianças, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) No caso de violência escolar, não deve haver interferência da equipe de saúde, já que tais 
atribuições não estão previstas no seu escopo de ações. 

(   ) No primeiro ano de vida da criança, é fundamental que, a cada consulta ou visita, seja feito um 
reforço do vínculo afetivo da criança com os pais e os cuidadores.  

(   ) O afeto fortalecido, o acompanhamento do bebê já no pré-natal, e o acompanhamento da saúde 
materno-infantil pelos profissionais de saúde são recursos protetores. 

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

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

 

Questão 48 (Peso 1,00)  

A oferta de um cuidado integral à saúde pressupõe uma necessária e importante articulação entre os 
serviços e os níveis da Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

Em relação à atuação da atenção básica no contexto do Zika vírus, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A atenção básica atua como coordenadora e ordenadora do cuidado para os outros níveis de 
atenção. 

(   ) A atuação das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família objetiva a redução do escopo de 
ações, contribuindo para a integralidade e a resolutividade do cuidado. 

(   ) A longitudinalidade do cuidado é uma das características da atenção básica, considerando o 
acompanhamento dos resultados das intervenções relacionadas às pessoas infectadas pelo Zika 
vírus. 

(   ) A atenção ao pré-natal de gestantes infectadas pelo vírus Zika não é realizada pela atenção 
básica, que deve encaminhar as gestantes para atenção especializada, por se tratar de uma 
gestação de risco. 

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

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F F V V 
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Questão 49 (Peso 1,00)  

“Todo caso suspeito de Chikungunya deve ser notificado ao serviço de vigilância epidemiológica, 
conforme fluxo estabelecido em cada município. [...] Os casos suspeitos devem ser notificados e 
registrados no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN).” (BRASIL, 2017, p. 59). 

Em relação às ações de vigilância epidemiológica no acompanhamento dos casos de Chikungunya no 
Brasil, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A febre de Chikungunya se constitui em agravo de Notificação Compulsória. 
(   ) Os óbitos suspeitos são de notificação imediata e devem ser comunicados pelo profissional à 

Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas. 
(   ) Os casos que evoluem para a fase crônica da doença não necessitam de acompanhamento em 

longo prazo, considerando que estão fora do risco de morte. 
(   ) Ao realizar a notificação de Chikungunya pelos canais de comunicação disponíveis, o profissional 

e o serviço de saúde ficam isentos de realizar o registro SINAN. 

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 F V 
E) F F V V 
 

Questão 50 (Peso 1,00)  

A dengue é uma doença viral aguda e de rápida disseminação. A notificação oportuna dos casos é 
medida essencial para que a vigilância seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão da doença 
na área, e a curva endêmica (BRASIL, 2009, p. 45). 

Em relação à atuação e ao acompanhamento dos casos de Dengue por parte da vigilância 
epidemiológica, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Considerando um período não epidêmico, os casos suspeitos e não confirmados deixam de ser 
de notificação compulsória. 

(   ) As unidades de saúde são as principais fontes de detecção dos casos suspeitos de dengue e, 
também, fontes de dados para os serviços de vigilância. 

(   ) A Dengue é um agravo de notificação compulsória e, portanto, todos os casos suspeitos devem 
ser notificados obrigatoriamente, mesmo aqueles não confirmados. 

(   ) Recomenda-se o período de outubro a maio para intensificação deste monitoramento, pois, de 
maneira geral no país, corresponde ao intervalo da sazonalidade de transmissão da doença. 

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

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

 
 

 
 


