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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 



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

(Código 225) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 2 

 

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)  

Quando se pensa em Promoção da Saúde, a Carta de Otawa é um dos seus mais importantes 
referenciais. De acordo com este documento, a efetivação das ações de promoção da saúde envolve 
um conjunto de aspectos que se relacionam aos níveis de qualidade de vida das populações (BUSS, 
2000). 

Sobre a promoção da saúde e da qualidade de vida, é correto afirmar que 

A) se deve investir na participação popular, qualificando a comunidade para atuar na melhoria da sua 
qualidade de vida e saúde. 

B) envolve a correção de comportamentos individuais, na medida em que cada indivíduo é responsável 
por sua condição de saúde. 

C) envolve a reorientação do sistema de saúde, por meio da consolidação do modelo biomédico, como 
estratégia essencial de intervenção. 

D) os determinantes sociais da saúde aparecem com menor importância nesse cenário e a educação 
em saúde é o fator principal a ser considerado. 

E) a intersetorialidade é irrelevante nesse processo, pois o foco deve estar na implementação de 
políticas públicas específicas para o setor saúde. 

Questão 17 (Peso 0,50)  

A promoção da saúde deve considerar a autonomia e a singularidade dos sujeitos, das coletividades e 
dos territórios, pois as formas como eles elegem seus modos de viver, como organizam suas escolhas 
e como criam possibilidades de satisfazer suas necessidades dependem não apenas da vontade ou da 
liberdade individual e comunitária, mas estão condicionadas e determinadas pelos contextos social, 
econômico, político e cultural em que eles vivem. A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 
traz um escopo de diretrizes, que são compreendidas como linhas que devem fundamentar as ações 
para esse campo (BRASIL, 2014). 

A respeito das diretrizes que orientam a PNPS, é correto afirmar que 

A) estimulam a cooperação e a articulação intrasetorial e intersetorial, a fim de reduzir a atuação sobre 
determinantes e condicionantes da saúde. 

B) reduzem a governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde, que sejam 
sustentáveis nas dimensões política, social, cultural, econômica e ambiental. 

C) propõem a incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, 
principalmente, no cotidiano dos serviços de alta complexidade, por meio de ações intersetoriais.  

D) incentivam a centralização e verticalização da gestão, como estratégia para fortalecer a 
participação, o controle social e as corresponsabilidades de sujeitos, coletividades, instituições e de 
esferas governamentais e da sociedade civil. 

E) estimulam a pesquisa, a produção e a difusão de experiências, conhecimentos e evidências que 
apoiem a tomada de decisão, a autonomia, o empoderamento coletivo e a construção compartilhada 
de ações de promoção da saúde. 

Questão 18 (Peso 0,5)  

A falência terapêutica em pessoas com hanseníase é um evento que pode acontecer, em situações 
específicas. Neste tipo de falência, o paciente não apresenta sinais de melhora clínica durante 
tratamento regular e adequadamente indicado com doses de medicamentos em tempo correto.  

Para o devido controle da hanseníase, se o paciente já estiver em alta do tratamento, a notificação de 
casos de falência terapêutica deve ser feita utilizando a opção __________________ como modo de 
entrada. 

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

A) recidiva 
B) resistentes 
C) outros reingressos 
D) incapacitantes medicamentosos 
E) pós-alta por recidiva com resistência terapêutica 
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Questão 19 (Peso 0,50)  

Os dados de morbidade são utilizados, preferencialmente, para avaliação do nível de saúde e da 
necessidade de adoção de medidas de caráter abrangente, que visem melhorar a qualidade de vida da 
população, ou o uso de medidas específicas para garantir a correção das decisões ou apoiar ações 
necessárias ao controle de determinada doença (ROQUAYROL, 2015). 

Em relação aos indicadores de morbidade, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) As taxas de prevalência são medidas do risco de doença e de agravo. A alta prevalência significa 
alto risco pessoal ou comunitário. 

(   ) A prevalência descreve a força com que subsistem as doenças nas coletividades, sendo a 
frequência absoluta dos casos de doenças a sua forma de medida mais simples. 

(   ) A incidência traz a ideia da força com que acontece a morbidade em uma população, enquanto 
a prevalência descreve a intensidade com que subsistem as doenças nas coletividades. 

(   ) A frequência relativa é um indicador de prevalência superior à frequência absoluta, pois seu 
valor descritivo permite estimar e comparar, no tempo e no espaço, a prevalência de uma dada 
doença segundo variáveis diversas. 

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

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

Questão 20 (Peso 0,50)  

Os indicadores de saúde trazem medidas essenciais para o planejamento das ações em saúde, 
permitindo uma melhor gestão e alocação dos recursos, quer sejam estruturais, quer sejam materiais 
ou humanos, a fim de que as populações alcancem melhores níveis de saúde e qualidade de vida. 

Com relação à incidência de doenças, é correto afirmar que 

A) no caso de surto epidêmico, a ocorrência pode não estar restrita a um grupo ocasional de pessoas 
ou a um coletivo de população permanente. 

B) na pandemia, observa-se uma ocorrência endêmica, caracterizada por uma larga distribuição 
espacial e que ocorre em vários países ao mesmo tempo. 

C) na epidemia, há a ocorrência de uma doença em grande número de pessoas ao mesmo tempo, 
expressa por uma ocorrência em massa de uma determinada doença ou agravo.  

D) contrariamente à epidemia, a endemia é limitada no tempo, sendo restrita a um intervalo marcado 
por um começo definido e um término esperado, com retorno da incidência a patamares previamente 
observados. 

E) na endemia, observa-se um aumento progressivo da incidência de uma determinada doença, de 
ocorrência coletiva e que acomete, sistematicamente, grupos humanos distribuídos em espaços 
delimitados e caracterizados.  

Questão 21 (Peso 0,75)  

No ano de 2010, foi publicada a Portaria nº 4.279, que estabelece diretrizes para organização das 
Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2014).  

As redes temáticas, priorizadas para organizar a oferta de serviços no âmbito do SUS, são: Rede de 
Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidado à Pessoa com 
Deficiência, além da ____________________________ e da ___________________________. 

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

A) Rede Cegonha / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Câncer  
B) Rede Cegonha / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas 
C) Rede Cegonha / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Transmissíveis 
D) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Transmissíveis / Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Câncer 
E) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Transmissíveis / Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas 
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Questão 22 (Peso 0,75)  

“A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e 
intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o 
comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de 
intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.” (BRASIL, 2009, 
p.18). 

Sobre as funções da vigilância epidemiológica, é correto afirmar que 

A) a investigação epidemiológica de campo é um método de trabalho utilizado, exclusivamente, em 
casos de doenças transmissíveis. 

B) a partir do processamento dos dados, deverá ser realizada a análise dos mesmos, transformando-
os em informação capaz de orientar a adoção das medidas de controle.  

C) a coleta de dados deve ocorrer ao nível da Atenção Básica, sendo que a força e o valor da 
informação dependem da qualidade e fidedignidade com que a mesma é gerada. 

D) as recomendações para a aplicação de medidas de prevenção e controle devem partir das esferas 
mais altas do sistema de saúde, considerando ser o SUS uma rede hierarquizada.  

E) a instituição de ações de vigilância epidemiológica não implica, necessariamente, que as 
informações obtidas venham a ser utilizadas para a adoção de medidas específicas. 

 

Questão 23 (Peso 0,75)  

“Historicamente, a notificação compulsória de doenças tem sido a principal fonte da vigilância 
epidemiológica. A lista nacional das doenças de notificação vigente [...] compõe o Sistema de Doenças 
de Notificação Compulsória. Esta relação de doenças tem experimentado revisões durante as últimas 
décadas, em função de novas ações programáticas instituídas para controlar problemas específicos de 
saúde” (BRASIL, 2002, p. 21). 

O (A) ________________ trata-se de um critério relacionado a doenças com elevada frequência, que 
afetam grandes contingentes populacionais, que se traduzem pela incidência, prevalência, mortalidade 
e anos potenciais de vida perdidos. O(A) ________ diz respeito à transmissibilidade da doença, 
possibilidade de sua disseminação por vetores e demais fontes de infecção, colocando sob risco outros 
indivíduos ou coletividades. Enquanto o (a) _______________ se refere à disponibilidade de 
instrumentos específicos de prevenção e controle, permitindo a atuação concreta e efetiva dos serviços 
de saúde com relação a indivíduos ou coletividades. 

Considerando os critérios aplicados no processo de seleção para inclusão de doenças e/ou agravos na 
lista de notificação compulsória, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) magnitude / vulnerabilidade / transcendência 
B) vulnerabilidade / potencial de disseminação / magnitude 
C) magnitude / potencial de disseminação / vulnerabilidade 
D) transcendência / magnitude / potencial de disseminação 
E) potencial de disseminação / magnitude / transcendência 

 

Questão 24 (Peso 0,75)  

Sobre a saúde reprodutiva e a sexualidade na Atenção Básica, é correto afirmar que 

A) as ações de promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva devem ser direcionadas a 
adolescentes e mulheres em idade fértil. 

B) as ações de saúde sexual estão voltadas ao bem-estar em todos os aspectos relacionados ao 
sistema reprodutivo, suas funções e processos. 

C) a abordagem em saúde sexual para adolescentes não deve ser discutida pelas equipes de saúde 
nas atividades de promoção da saúde no ambiente escolar. 

D) discutir saúde reprodutiva é investir em ações voltadas à expressão da sexualidade de homens e 
mulheres, orientando sobre o risco de infecções sexualmente transmissíveis. 

E) as Equipes de Atenção Básica têm papel primordial na promoção da saúde sexual e da saúde 
reprodutiva, tendo como princípios a abordagem integral e a promoção de direitos humanos. 
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Questão 25 (Peso 0,75)  

“A reinvenção organizacional, tanto no sentido da instauração de espaços coletivos para a concertação 
e pactuação de interesses como da reconstrução das linhas de poder, que implica o redesenho 
organizacional, é condição necessária para o intento de fazer com que as organizações de saúde se 
aproximem o mais possível da realização do objetivo de produzir saúde [...]” (BRASIL, 2010, p.32). 

Sobre os dispositivos para fomento da participação ativa de usuários, familiares e redes sociais no 
cotidiano dos serviços de saúde, é correto afirmar que 

A) a “Gerência com Agenda Aberta” visa destinar tempo da agenda dos gestores para construir 
soluções coletivas para as necessidades de usuários e trabalhadores. 

B) a “Equipe de Referência” se refere a uma proposta organizativa e gerencial, desenhada, 
exclusivamente, para as unidades básicas de saúde. 

C) o “Projeto Terapêutico Singular” é um instrumento de organização e sistematização do cuidado, 
construído pela equipe de saúde para o indivíduo de forma prescritiva. 

D) a “Ouvidoria” se constitui num instrumento que garante a culpabilização ou punição de trabalhadores 
e gestores por meio de situações apontadas pelos usuários. 

E) a “Visita Aberta” é um dispositivo que visa garantir, no maior tempo possível, a presença da rede 
sociofamiliar dos usuários internados, reduzindo o grau de corresponsabilização no cuidado. 

Questão 26 (Peso 0,75)  

“O tratamento diretamente observado constitui uma mudança na forma de administrar os 
medicamentos, porém sem mudanças no esquema terapêutico: o profissional 
treinado passa observar a tomada da medicação do paciente desde o início do tratamento até a sua 
cura” (BRASIL, 2011, p. 28). 

Considerando as modalidades de supervisão do tratamento diretamente observado da tuberculose, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras ou com F as falsas. 

(   ) Os Agentes Comunitários de Saúde não podem fazer tal supervisão. 
(   ) Os horários e os dias são definidos pelos profissionais de saúde na supervisão domiciliar. 
(   ) A supervisão pode ser delegada aos responsáveis legais treinados nos casos excepcionais. 
(   ) Essa supervisão não pode acontecer em ambiente hospitalar por conta da transmissão cruzada. 

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

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

Questão 27 (Peso 0,75)  

“A situação atual apresentada no último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado dia 
31/10/2017, ainda apresenta números significativos de casos de sífilis na população. Vários fatores do 
comportamento sexual dos brasileiros devem ser observados e, apesar das ações governamentais, 
temos um problema de saúde pública importante e com números que expressam desafios”. 

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/o-desafio-da-sifilis>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

Considerando os objetivos do Programa Nacional de DST/AIDS, os desafios para o combate a essa 
doença, frente ao papel do Estado, estão concentrados ____________________________________. 

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

A) em medidas mais eficazes, prioritariamente, nos tratamentos de pessoas com sífilis secundária 
B) na adoção de políticas públicas capazes de atuar nos determinantes sociais de saúde e da doença  
C) na promoção de políticas prioritárias para controle e combate mais eficiente da sífilis, sobretudo, 

nas classificações secundária e terciária 
D) em atuar estritamente no combate à sífilis congênita, sobretudo, em maternidades públicas, cuja 

clientela é usuária exclusiva do Sistema Único de Saúde (SUS) 
E) em ações governamentais nos três níveis: municipal, estadual e federal, fazendo com que as ações 

planejadas pelos municípios, em nível local, estejam sob as do Ministério da Saúde 
 
 

 

http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/o-desafio-da-sifilis
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Questão 28 (Peso 0,75)  

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são consideradas, do ponto de vista conceitual, como “arranjos 
organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por 
meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.” 
(BRASIL, 2010, p. 2). 

De acordo com a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, as RAS precisam adotar, então, um 
modelo organizacional que contemple as principais demandas de saúde da população, ao tempo em 
que contribuam para qualificar, efetivamente, a oferta de cuidado à população.  

Em relação aos aspectos organizacionais das RAS, analise as assertivas abaixo e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O financiamento é realizado pelo Ministério da Saúde e alinhado com as metas da rede. 
(   ) A Atenção à Saúde deve ser centrada no indivíduo, na família e na comunidade, levando em 

conta as particularidades culturais, de gênero, assim como a diversidade da população. 
(   ) Os serviços de alta complexidade, constituídos por equipe multidisciplinar, devem atuar 

integrando, coordenando o cuidado e descentralizando as ações de saúde para todos os níveis 
de atenção. 

(   ) As ações intersetoriais e a abordagem dos determinantes da saúde assumem papel secundário, 
já que a adoção de um modelo de atenção organizado em rede garante a integralidade do 
cuidado. 

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

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

Questão 29 (Peso 0,75)  

“A manutenção da tuberculose como um problema de saúde pública faz com que novas respostas 
sejam pensadas no sentido de promover a equidade, garantindo o acesso aos pacientes, visando não 
apenas o seu atendimento e bem-estar, mas, em sentido mais amplo, a consolidação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) em suas diretrizes” (BRASIL, 2011, p. 168). 

Dessa forma, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose compreende diversas estratégias, 
visando garantir a integralidade da atenção através de ações que envolvem as três esferas de governo.  

Em relação à linha de cuidado em tuberculose pulmonar, analise as assertivas abaixo e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Prevê o fornecimento gratuito e ininterrupto de medicação específica. 
(   ) É dever do Laboratório Municipal garantir a realização de baciloscopia, visando o diagnóstico e 

o acompanhamento dos casos. 
(   ) Privilegia a centralização das medidas de controle para a gestão estadual, por se tratar de um 

grave problema de saúde pública. 
(   ) A pessoa com tuberculose pode apresentar-se em qualquer unidade de saúde, mesmo em 

unidades que não incluam, em sua rotina de atendimento, pacientes com a doença. 

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

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

A Atenção Básica se constitui na porta de entrada do Sistema de Saúde sendo, portanto, o contato 
preferencial dos usuários com as redes de atenção. Deve primar pela integralidade do cuidado ofertado 
tendo, como maior foco, as ações de vigilância à saúde. Dessa forma, “a incorporação das intervenções 
de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de 
atenção básica em saúde [...]” (BRASIL, 2014, p.15) é uma das mais importantes diretrizes da Política 
Nacional de Promoção da Saúde. 

Sobre as ações de Promoção à Saúde, contextualizadas no âmbito da Atenção Básica, é correto afirmar 
que 

A) devem buscar articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial, tendo em vista o conceito 
ampliado de saúde. 

B) os determinantes sociais, no caso da atenção básica, ocupam papel secundário nas ações de 
promoção à saúde. 

C) o empoderamento e a autonomia dos sujeitos devem ser estimulados, a partir da problematização 
da realidade e das práticas verticalizadas de educação em saúde. 

D) envolvem as ações de promoção da saúde planejadas pelas equipes de atenção básica, a despeito 
das características do território e das especificidades locorregionais.  

E) a participação popular e o controle social devem ser incentivados, estimulando o protagonismo das 
pessoas frente às questões de saúde, desde que não alterem o planejamento das ações de 
promoção previstas.  

Questão 31 (Peso 1,00)  

“O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, 
caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, 
resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
1999 apud BRASIL, 2013, p. 19). “Os fatores de risco relacionados aos hábitos alimentares, como a 
obesidade e o estilo de vida da população estão associados [...]” (BRASIL, 2013) ao aumento 
progressivo da prevalência de casos de DM no Brasil e no mundo. 

Considerando a importância da linha de cuidado voltada para esses usuários na rede de atenção, é 
correto afirmar que 

A) a atenção terciária deve ser a coordenadora do cuidado, considerando a complexidade clínica 
multifatorial. 

B) as ações de educação em saúde cumprem papel secundário nesse cenário, já que o tratamento 
medicamentoso deve ser priorizado no controle do quadro. 

C) a construção do projeto terapêutico prescinde do estímulo ao empoderamento, já que as ações de 
autocuidado serão limitadas pela complexidade da situação clínica.   

D) os objetivos mais importantes das ações de saúde em DM são controlar a glicemia e, com isso, em 
longo prazo, reduzir morbimortalidade causada por essa patologia.  

E) as ações voltadas para promoção da saúde são, nesse caso, realizadas no âmbito da atenção 
básica, e a integralidade do cuidado é garantida pelo acompanhamento em outros níveis de atenção 
da rede. 

Questão 32 (Peso 1,00)  

“Trabalhar com diferentes enfoques, trabalhar em equipe, compartilhar saberes e poderes é trabalhar 
também com conflitos. Os instrumentos [...] propostos Clínica Ampliada, Equipe de Referência, Projetos 
Terapêuticos Singulares têm-se mostrado como dispositivos resolutivos, quer seja no âmbito da 
atenção como no âmbito da gestão de serviços e redes de saúde” (BRASIL, 2010, p.11). 

Em relação às estratégias de mudanças das práticas de saúde citadas acima, é correto afirmar que 

A) a resolutividade do trabalho da equipe de referência depende, necessariamente, da atuação do 
apoiador matricial. 

B) a manutenção da racionalidade gerencial, tradicionalmente verticalizada, é uma das propostas do 
arranjo conhecido como Equipe de Referência. 

C) ao propor um modelo de cuidado centrado na doença, a proposta da Clínica Ampliada oportuniza 
maior resolutividade dos casos acompanhados. 

D) o Projeto Terapêutico Singular se constitui num conjunto de propostas de condutas terapêuticas 
articuladas e pode ser construído para um sujeito individual ou mesmo coletivo.  

E) a Clínica Ampliada tem, como uma de suas propostas, a construção compartilhada dos diagnósticos 
e terapêuticas, mas admite a fragmentação do processo de trabalho para melhor compreender os 
casos acompanhados. 
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Questão 33 (Peso 1,00)  

“As doenças e agravos não transmissíveis vêm aumentando e, no Brasil, são as principais causas de 
óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos fatores de maior risco para o adoecimento neste grupo 
[...]” (BRASIL, 2014, p. 19). “Considerando que a pessoa com sobrepeso e obesidade muitas vezes 
possui comorbidades associadas, é importante que o profissional esteja atento ao risco cardiovascular” 
(BRASIL, 2014, p. 70) desses usuários.  

Em relação à abordagem e ao cuidado à pessoa com obesidade, analise as assertivas, abaixo e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As ações de vigilância alimentar e nutricional devem ser realizadas em todos os pontos de 
atenção da rede, desde a Atenção Básica até a Atenção Hospitalar. 

(   ) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são pouco resolutivos nesse cenário, já que 
as equipes de Atenção Básica são as equipes de referência nessa situação. 

(   ) Na atenção básica, destacam-se outros equipamentos e programas que são locais privilegiados 
para o cuidado desses usuários, como por exemplo as Academias da Saúde. 

(   ) A atenção terciária deve ser a coordenadora do cuidado na rede de atenção saúde, visto que, 
pela alta complexidade clínica, a abordagem à pessoa obesa pressupõe a oferta de um cuidado 
multiprofissional. 

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 F 
E) F V F V 

Questão 34 (Peso 1,00)  

 “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 
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Questão 35 (Peso 1,00)  

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são constituídos por equipes [...] compostas por 
profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada e 
apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das Equipes de Atenção Básica para 
populações específicas [...] (BRASIL, 2014, p.17). 

Sobre as ações das equipes do NASF voltadas para a promoção da saúde, analise as assertivas 
abaixo, e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As Equipes do NASF realizam ações de forma compartilhada com as Equipes de Saúde da 
Família (eSF), devendo, portanto, estarem juntas em todas as ações. 

(   ) Para as Equipes do NASF realizarem as ações, podem buscar articulações com outros pontos 
da rede, fomentando a intersetorialidade e a integralidade do cuidado. 

(   ) As ações de promoção da saúde são realizadas numa perspectiva multiprofissional, por se tratar 
de um ambulatório de especialidades, o que amplia o escopo das ações.  

(   ) As ações se orientam pelo referencial teórico-metodológico do apoio matricial a partir das 
necessidades, das dificuldades ou dos limites das Equipes de Atenção Básica diante das 
demandas e das necessidades de saúde. 

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

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

 
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. 
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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 
 

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 
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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. 

 

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.  
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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 

 


