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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50) 

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são essenciais no contexto da saúde coletiva, 
sobretudo quando falamos das atividades ligadas à gestão da saúde e à otimização dos recursos 
disponíveis, quer sejam estes materiais, estruturais, financeiros ou humanos (SILVA, 2013). 

Sobre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, é correto afirmar que 

A) as ações sanitárias podem ser ineficazes e efetivas simultaneamente, mas não eficazes e efetivas ao 
mesmo tempo. 

B) o nível de eficácia pode depender do espaço e do tempo, já que sua determinação não tem caráter 
universal nem está fundamentada em conclusões sólidas. 

C) a eficácia é um princípio normativo da economia em saúde referente à produção de bens e serviços 
que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível. 

D) o nível de eficiência sanitária é estabelecido, habitualmente, de maneira experimental, tendo validade 
global e, por isso, é invariável quanto ao lugar e ao tempo. 

E) a efetividade é o grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real por 
causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais. 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, adota nove 
princípios. De acordo com a PNPS, o princípio _________________ se refere à identificação de 
potencialidades e o desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e 
comunidades sobre suas ações e trajetórias. 

A alternativa que preenche a lacuna do trecho acima é 

A) da equidade 
B) da autonomia 
C) da integralidade 
D) do empoderamento 
E) da participação social 

Questão 03 (Peso 0,50) 

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a capacidade de um agente biológico de 
permanecer fora do hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar doença, é denominada 

A) virulência. 
B) patogenicidade. 
C) teratogenicidade. 
D) transmissibilidade. 
E) persistência do agente biológico no ambiente. 

Questão 04 (Peso 0,50) 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que tange à 
organização e ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à articulação interfederativa. 

De acordo com o Decreto 7.508/2011, é correto afirmar que 

A) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para 

definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 
C) Portas de Entrada consistem no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
D) Região de saúde consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações 

e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema. 

E) Mapa da saúde consiste no espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 
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Questão 05 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde. 

Sobre as instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo, é correto afirmar que 

A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde. 

C) o Conselho de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, se reúne a cada quatro 
anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. 

D) a Conferência de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, e 
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. 

E) o Conselho Estadual de saúde se reúne mediante convocação do Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por convocação do Conselho Nacional de Saúde, que homologa as decisões 
relacionadas à formulação das políticas de saúde na esfera estadual. 

Questão 06 (Peso 0,75) 

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização deve ser encarada não apenas como um 
programa, mas “[...] como uma política pública que [...] transversaliza as diferentes ações e instâncias 
gestoras do [...]” (BRASIL, 2010, p. 17) Sistema Único de Saúde (SUS) estando, dessa forma, presente 
em todos os espaços de produção de saúde. 

Sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de 
Humanização (HumanizaSUS), é correto afirmar que 

A) incentiva a valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e 
acolhedores. 

B) insere a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor e mais ágil, ainda 
que menos resolutivo. 

C) estimula o fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias do 
SUS, exceto no âmbito da gestão. 

D) busca estabelecer mudanças nos modelos de atenção e de gestão, por meio da dissociabilidade 
entre as ações de cuidado e o fazer dos gestores. 

E) propõe um fomento à autonomia e ao protagonismo dos usuários, reduzindo parte da 
responsabilidade dos trabalhadores da saúde sobre as ações de cuidado. 

Questão 07 (Peso 0,75) 

As ações de Educação em Saúde são inerentes às práticas de produção de saúde e de sujeitos, 
devendo fazer parte da rotina dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Pode-se afirmar 
que “[...] as práticas de saúde são práticas educativas por que se estruturam como um processo de 
trabalho. Um processo de trabalho supõe sempre a transformação de um objeto em um novo objeto, 
seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8). 

Sobre as ações e práticas de Educação em Saúde, é correto afirmar que 

A) formam um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, embora sem conteúdo técnico, político ou 
científico. 

B) reforçam o paradigma da concepção estática de educação como transferência de conhecimentos, 
habilidades e destrezas. 

C) devem ter por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a 
realidade e transformá-la. 

D) devem ocorrer de forma dissociada dos processos de trabalho em saúde, considerando a 
especificidade dos conhecimentos desta área. 

E) contribuem para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de 
saúde, embora não seja considerada uma prática social. 
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Questão 08 (Peso 0,75) 

A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das 
“[...] possíveis implicações (positivas ou negativas) dos avanços da ciência sobre a vida [...]” (POTTER, 
1970 apud UNA-SUS, 2011, p.8). Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e 
necessária entre as culturas científica e humanística (UNA-SUS, 2011). 

Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela 
qual ela pode gerenciar sua própria vontade. 

(   ) Pelo princípio da justiça é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um e, sendo 
assim, anula-se a ideia de equidade em saúde. 

(   ) O princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar, 
considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria. 

(   ) Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um 
paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75) 

No setor saúde, os indicadores da qualidade são agrupados em três categorias principais: estrutura, 
processo e resultado. Tais “[...] indicadores podem avaliar o estado de saúde de uma população ou o 
desempenho dos serviços de saúde; a soma destas duas informações permite conhecer a situação 
sanitária de uma população” (VALENZUELA, 2005 apud SOLLER; RÉGIS FILHO, 2011, p. 595) e, 
portanto, melhor planejar as ações em saúde. 

Sobre o monitoramento dos indicadores de estrutura, processo e resultado, é correto afirmar que 

A) os efeitos dos cuidados prestados, anteriormente, à saúde do paciente e da população são 
avaliados pelos indicadores de processo. 

B) os indicadores de processo devem contemplar, em sua avaliação, os recursos materiais, humanos 
e da estrutura organizacional do serviço de saúde. 

C) os indicadores de resultado devem avaliar as atividades de cuidados realizadas para com o 
paciente, contemplando, dessa forma, as técnicas operacionais. 

D) as atividades do paciente buscando o cuidado e dos profissionais de saúde ofertando tais ações de 
cuidado devem ser avaliadas pelos indicadores de resultado. 

E) os indicadores de estrutura avaliam os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, 
observando aspectos como conveniência, conforto e privacidade. 

Questão 10 (Peso 0,75) 

Os chamados modelos assistenciais em saúde podem ser definidos como “[...] combinações de 
tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades 
sociais de saúde” (SILVA, 2007, p. 45). No Brasil, observa-se que, ao longo do tempo, emergiram 
diferentes propostas que vão desde as campanhas sanitárias da Primeira República até os recentes 
modelos de Vigilância em Saúde. 

Sobre os modelos assistenciais em saúde, é correto afirmar que 

A) o modelo sanitarista demonstra ser o mais resolutivo quando se trata da prestação de uma atenção 
com qualidade, efetividade e equidade à população. 

B) o modelo de Vigilância da Saúde propõe o fortalecimento das ações de vigilância, em detrimento 
das ações de prevenção de riscos e de recuperação da saúde. 

C) no modelo tecno-assistencial brasileiro, os serviços hospitalares de maior complexidade funcionam 
como “porta de entrada” preferencial do sistema de saúde. 

D) o modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família inclui ações territoriais, enfatizando atividades 
educativas e de prevenção de riscos e agravos específicos. 

E) o modelo médico hegemônico, centrado no atendimento de doentes, se mostra o mais efetivo para 
uma atenção comprometida com as necessidades prioritárias em saúde. 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Em relação aos conceitos da Epidemiologia enquanto ciência e eixo da saúde pública, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O controle tem o objetivo de reduzir a níveis mínimos a prevalência de determinadas doenças 
e dessa forma impedir a ocorrência de epidemias. 

(   ) A prevenção visa o emprego de técnicas específicas de tratamento, a fim de impedir que os 
indivíduos possam manter ou não agravar seu estado de saúde. 

(   ) A erradicação consiste na não ocorrência de doença após implantadas as medidas de 
prevenção, mesmo na ausência de quaisquer medidas de controle. 

(   ) A distribuição é o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, 
em função de variáveis ambientais e populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço. 

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

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

Questão 12 (Peso 0,75) 

No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a liderança está entre as 
habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos profissionais de saúde, que 
estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área de atuação, mas também, 
de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010). 

Em relação à liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção 
e o do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas. 

(   ) As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas 
exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação. 

(   ) A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo 
considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança. 

(   ) Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o 
desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal. 

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 F V V 
E) F V V F 

Questão 13 (Peso 0,75) 

Avaliar a dimensão da qualidade dos serviços de saúde que são disponibilizados à população é 
fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem à otimização e a correta alocação dos 
recursos. Chama-se acreditação o “[...] sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de 
saúde” (ONA, 2014). 

Em relação a avaliação e monitoramento da qualidade em serviços de saúde, é correto afirmar que 

A) embora tenha um caráter eminentemente educativo, a acreditação é compulsória, não sendo uma 
escolha da organização de saúde. 

B) o processo de acreditação tem a finalidade de fiscalizar os serviços públicos de saúde quanto à 
qualidade dos serviços ofertados à população. 

C) a acreditação, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, é um processo definitivo, por meio do 
qual é emitido um certificado para a instituição avaliada. 

D) a acreditação é um processo reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização 
de saúde no processo de avaliação da qualidade não são divulgadas. 

E) é essencial para a União poder mensurar o nível da qualidade dos serviços de saúde, a fim de 
estabelecer as punições cabíveis aos gestores, se este for o caso. 
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Questão 14 (Peso 0,75) 
Ao tratar da organização da assistência à saúde no Brasil, a proposta das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS) emerge como um grande avanço no sentido de “[...] superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual” (BRASIL, 2010, p. 4). 
Em relação à organização da assistência à saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) A “Integração Vertical” consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de 

mesma natureza ou especialidade. 
(   ) Os chamados “Níveis de Atenção” se estruturam por meio de arranjos produtivos conformados 

segundo as densidades tecnológicas singulares. 
(   ) A ideia de “Região de Saúde” trazida pelas RAS implica na definição de seus limites geográficos 

e sua população, e no estabelecimento do rol de ações e serviços ofertados. 
(   ) A proposta de “Integração Horizontal” consiste na articulação de diversas organizações ou 

unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada. 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F F 
B) V F F V 
C) F V V F 
D) F F V V 
E) F V F V 

Questão 15 (Peso 0,75) 
A avaliação dos serviços e programas de saúde se constitui em uma “[...] das etapas fundamentais 
para a revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde [...]” 
(BRASIL, 2015, p. 5). Pode-se, mesmo, afirmar que contribui para garantir os princípios e diretrizes do 
próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, para a melhoria das condições de saúde dos 
indivíduos e da coletividade. Nesse cenário, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 
(PNASS) ocupa um lugar de destaque (BRASIL, 2015). 
Em relação aos objetivos previstos para o PNASS, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos estabelecimentos de atenção 

especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares. 
(   ) A dimensão que trata de aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos 

avaliados deve ser contemplada no processo de avaliação. 
(   ) Deve-se inserir, compulsoriamente, avaliações periódicas no processo de trabalho dos gestores 

de saúde, como forma de monitorar a qualidade da gestão em saúde. 
(   ) Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de Atenção Básica avaliados é um dos 

objetivos prioritários, por estes serem porta de entrada do sistema 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 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50) 
Sobre o Sistema Genital Masculino, é correto afirmar que 
A) compreende os órgãos envolvidos no desenvolvimento, no transporte e no armazenamento dos 

gametas masculinos, os espermatozoides. 
B) na segunda fase da descida dos testículos, o gubernáculo aumenta de comprimento e diâmetro, 

expandindo-se para além do canal inguinal e causando sua dilatação. 
C) a descida testicular é vital para a produção dos gametas masculinos nos mamíferos domésticos, já 

que a posição do escroto regula a temperatura dos testículos em comparação à temperatura 
corporal. 

D) a cabeça do epidídimo está firmemente fixada à cápsula testicular e recebe os ductos deferentes do 
testículo e, imediatamente após penetrar o epidídimo, os ductos deferentes se unem para formar o 
ducto do epidídimo. 

E) a pele externa, a túnica dartos subcutânea e a fáscia espermática externa formam o escroto, ao 
passo que a fáscia espermática interna e a lâmina parietal da túnica vaginal formam o processo 
vaginal, uma expansão da cavidade peritoneal no escroto. 
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Questão 17 (Peso 0,50) 

Os ossos apresentam grande variedade de forma, tamanho e resistência, não apenas entre espécies, 
mas também dentro de uma mesma espécie animal como no próprio indivíduo, podendo ser 
classificados de acordo com suas características estruturais em ossos longos, curtos, planos, 
pneumáticos, irregulares, etc.  

Com base nos conhecimentos de osteologia, é correto afirmar que 

A) os ossos curtos podem se apresentar de diferentes formas: cilíndricos, cuboides ou alongados. 
B) os ossos viscerais estão relacionados com o sistema locomotor e podem ser encontrados no pênis 

de gatos e cães, ou no coração bovino. 
C) entre os exemplos de ossos irregulares encontram-se os ossos do crânio em formato de cunha: 

esfenoide, pré-esfenoide e basisfenoide. 
D) os ossos longos apresentam duas extremidades, a epífise proximal e a epífise distal, ambas 

cobertas por uma fina camada de substância cortical. 
E) os ossos planos compõem-se de duas camadas ósseas compactas (tabulae) ao redor de tecido 

ósseo esponjoso (diploe) ou de cavidades aeradas (sinus), que se formam pela reabsorção de 
substância cortical e são revestidos por uma membrana. 

Questão 18 (Peso 0,50) 

Artrologia é o ramo da anatomia que estuda as articulações, o conjunto de movimentos, bem como o 
grau de mobilidade entre dois ossos ou estruturas do sistema esquelético, dependendo totalmente da 
forma e do espaço entre eles.  

Sobre as articulações, é correto afirmar que 

A) as articulações incongruentes são aquelas em que as faces articulares não correspondem, como se 
observa na articulação femorotibial ou na femoropatelar. 

B) sinartrose é uma estrutura contínua que une dois ossos adjacentes que pode ser constituída de 
tecido conectivo, o qual forma uma união fibrosa, gerando uma articulação cartilaginosa. 

C) corpos livres articulares são partículas de cartilagem ou osso soltas dentro da articulação, 
resultantes de fratura tipo I ou ossificação das pregas sinoviais que podem causar muita dor. 

D) as articulações são preenchidas com um fluido amarelo claro e viscoso, o fluido sinovial ou sinóvia, 
cujo propósito principal é lubrificar a articulação, reduzindo a fricção entre as faces articulares. 

E) algumas articulações contêm estruturas fibrocartilaginosas, a exemplo das articulações entre os 
processos articulares vertebrais, que servem para estabilizar a articulação ou compensar as faces 
articulares desalinhadas. 

Questão 19 (Peso 0,50) 

Sobre a Fisiologia renal dos animais domésticos, é correto afirmar que 

A) as unidades funcionais do rim são os néfrons, ou túbulos coletores, que são responsáveis pela 
produção de urina e, posteriormente, os ductos renais subsequentes são responsáveis pela 
condução da urina para a vesícula urinária. 

B) a doença renal crônica (DRC) é caracterizada por lesões estruturais reversíveis, e, após a instalação 
destas lesões, ocorrem mudanças estruturais e funcionais adaptativas dos néfrons remanescentes, 
na tentativa de manter a homeostase, principalmente quanto à regulação do volume e da 
composição da urina. 

C) os animais terrestres, normalmente, produzem uma urina concentrada, bem acima da osmolalidade 
plasmática, portanto, a excreção de dejetos concentrados preserva a água e, consequentemente, 
reduz o volume de água que deve ser consumido diariamente, prevenindo a concentração tanto da 
urina quanto do plasma 

D) a aldosterona é um hormônio mineralocorticoide, secretado pelo córtex adrenal que atua nas células 
do segmento conector e nas células principais do ducto coletor para aumentar a reabsorção de K+ 
além de criar um gradiente elétrico favorável para a secreção de Na+ através de canais apicais Na+ 
e, assim, aumenta a excreção urinária de Na+. 

E) os mamíferos podem produzir urina concentrada ou diluída, conforme a necessidade, devido a três 
componentes fisiológicos: (1) a geração de um interstício medular hipertônico, que permite a 
excreção da urina concentrada; (2) a diluição do fluido tubular pelo ramo ascendente espesso e pelo 
túbulo contorcido distal, o que permite a excreção de urina diluída; e (3) a inconstância na 
permeabilidade à água do ducto coletor em resposta ao hormônio antidiurético, que determina a 
concentração final da urina. 
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Questão 20 (Peso 0,50) 

A musculatura esquelética é a parte ativa do sistema locomotor e, tradicionalmente, é denominada 
apenas como musculatura ou músculos.  

Sobre miologia, é correto afirmar que 

A) durante o relaxamento, cada músculo sofre uma quantidade mínima de tensão, o tônus muscular, 
resultante de uma excitação refletora permanente originária dos miofilamentos. 

B) as diversas bainhas de tecido conectivo no músculo alongam-se para além das extremidades do 
músculo e se unem para formar o tendão, uma ligação branca com o osso e semelhante a um 
cordão. 

C) no tipo muscular vermelho, o citoplasma da célula muscular (sarcoplasma) contém, 
proporcionalmente, mais miofilamentos, então o músculo armazena mais mioglobina e tem 
aparência vermelha. 

D) as contrações musculares são classificadas conforme o que acontece ao comprimento do músculo 
ativo durante o movimento, sendo que o aumento contínuo na tensão muscular intrínseca sem 
alteração no comprimento do músculo configura uma contração isotônica. 

E) a força máxima produzida por um músculo é proporcional à área transversal total de todas suas 
fibras, logo, a força muscular depende da quantidade de fibras aparentes na secção transversal 
morfológica: quanto mais fibras, menor a tensão e maior será força máxima produzida. 

Questão 21 (Peso 0,75) 

Sobre o sistema circulatório de animais domésticos, é correto afirmar que 

A) o volume sanguíneo em um animal doméstico responde por 8 a 10% do peso corporal. A única 
exceção são os cães, cujo volume sanguíneo responde por apenas 4% de seu peso, tornando esta 
espécie mais suscetível à anemia do que outros animais. 

B) anastomoses arteriovenulares se formam quando um vaso se ramifica das arteríolas antes de 
alcançar o leito capilar. Esse vaso se conecta diretamente ao órgão, contornando totalmente o leito 
capilar, sendo o principal meio de regular a temperatura em diversos órgãos. 

C) o lado esquerdo do coração bombeia o sangue até os capilares dos pulmões no processo chamado 
de pequena circulação ou circulação pulmonar, ao passo que o lado direito bombeia sangue para o 
resto do corpo e se chama grande circulação ou circulação sistêmica. 

D) dentro do fígado, a veia porta se ramifica várias vezes até formar novos leitos capilares e quando o 
sangue atravessa o fígado e atinge seu lado caudal, ele é coletado por veias e transportado para a 
veia cava cranial, onde se junta ao sangue vindo das áreas periféricas do corpo e segue para o átrio 
direito do coração. 

E) as artérias terminais são comuns no encéfalo e pulmões, sendo que a sua oclusão resulta em 
isquemia e morte de tecido (necrose). Assim, quando uma artéria terminal em um desses órgãos 
não pode mais nutrir sua área de tecido, o resultado pode ser um acidente vascular (encéfalo) ou 
embolia pulmonar (pulmões). 

Questão 22 (Peso 0,75) 

Há um segundo sistema de vasos no corpo, denominado sistema linfático, responsável pela integridade 
do corpo. Sobre o sistema linfático, é correto afirmar que 

A) a linfa é composta, principalmente, de proteínas, e sua composição é diferente do plasma 
sanguíneo, porque estão presentes, também, as células linfáticas que são recolhidas nos nódulos 
linfáticos. 

B) se pode encontrar tecido linfático no corpo na forma de células individuais (tecido linfático difuso), 
agregados de células (tonsilas) e órgãos complexos (baço). 

C) o timo é composto de tecido linfático primário, necessário para o desenvolvimento da imunidade 
celular, para a coordenação da imunidade ativa e para o crescimento de órgãos linfáticos primários. 

D) as células do sistema linfático podem ser classificadas em células imunológicas específicas e 
células imunológicas não específicas, sendo os macrófagos e os linfócitos os respectivos exemplos 
desta classificação. 

E) os linfócitos são as células funcionais produzidos somente nos órgãos linfáticos que viajam com a 
linfa pelos vasos linfáticos até o sangue, e apresentam receptores de superfície que permitem 
reconhecer material estranho (antígenos) no corpo e induzem uma resposta imunológica. 
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Questão 23 (Peso 0,75) 

Sobre as características do sistema respiratório, é correto afirmar que 

A) uma importante função da laringe é a vocalização, a exemplo do ronronar do gato, que é produzido 
por contrações rápidas (20 a 30 por segundo) dos músculos torácicos, auxiliadas pelo rápido 
estremecimento do diafragma, o que resulta em vibração das pregas vocais durante a expiração. 

B) a maior parte do sistema respiratório é revestida pela mucosa respiratória, com epitélio produtor de 
muco e células epiteliais escamosas, no entanto, as regiões com necessidade de maior resistência, 
como as narinas, a laringe e a epiglote, apresentam um epitélio escamoso pseudoestratificado. 

C) em muitas espécies de animais, durante exercício ou na presença de enfermidade respiratória, a 
expiração é, frequentemente, auxiliada por contração muscular, sendo o diafragma o principal 
músculo expiratório e os músculos intercostais externos, que unem as costelas, também são ativos 
durante a expiração. 

D) o ciclo respiratório complementar caracteriza-se por uma inspiração rápida seguida por uma 
expiração prolongada, sendo recomendado que este ciclo seja produzido artificialmente durante o 
procedimento de ventilação de uma anestesia geral ou profunda. 

E) a pressão pulmonar é a pressão existente nos pulmões e nas vias aéreas, sendo que, na inspiração, 
a pressão é ligeiramente positiva, pois a dilatação torácica é mais rápida que o afluxo do ar; e, na 
expiração, a pressão é ligeiramente negativa, pois o tórax diminui de tamanho e comprime o ar 
dentro dos alvéolos. 

Questão 24 (Peso 0,75) 

Sobre o transporte dos gases no sistema respiratório, é correto afirmar que 

A) a acidose respiratória é causada por hiperventilação alveolar, que se deve à estimulação dos 
quimiorreceptores por hipoxia ou à estimulação de receptores intrapulmonares por lesão ou 
inflamação pulmonar. 

B) a hemoglobina dos mamíferos é constituída por quatro unidades, cada uma contendo protoporfirina 
e sua proteína associada com um ferro ferroso no centro, sendo este último o que se combina de 
modo reversível com o oxigênio. 

C) a meta-hemoglobina é formada quando o ferro ferroso normal da hemoglobina é oxidado por 
nitratos, se transformando em ferro férrico, o que impede sua ligação ao oxigênio. Assim, a 
capacidade de oxigenação do sangue fica reduzida. 

D) o monóxido de carbono e o oxigênio se ligam ao mesmo sitio de ligação na hemoglobina, porém, 
devido a maior afinidade do monóxido de carbono pela hemoglobina, a exposição a níveis 
superiores a 2% no ar pode saturar a hemoglobina e desalojar o oxigênio, causando a morte. 

E) a alcalose respiratória é causada por hipoventilação alveolar, que pode ser decorrente de lesão ou 
depressão dos centros de controle respiratório, lesão na bomba respiratória (costelas faturadas ou 
timpanismo abdominal) ou enfermidade respiratória grave que obstrui as vias aéreas ou enrijece 
excessivamente os pulmões. 

Questão 25 (Peso 0,75) 

Sobre o sistema digestório de animais ruminantes, é correto afirmar que 

A) o ecossistema ruminal é estável e ao mesmo tempo dinâmico e a diversidade microbiana no 
ecossistema ruminal consiste, principalmente, de bactérias, protozoários, leveduras, e fungos 
anaeróbios e bacteriófagos. 

B) o ambiente ruminal deve apresentar características específicas para garantir seu bom 
funcionamento e, dentre estas, pode-se citar o pH variando entre 5,8 e 6,0; temperatura variando 
de 38,5 a 40,0 °C; e ausência de oxigênio. 

C) a saliva é de extrema importância para os ruminantes, pois possui bicarbonato de sódio, que tem 
função tamponante. Esses animais só possuem os dentes incisivos inferiores. Apenas os molares 
são encontrados na parte superior da boca. 

D) a regulação do pH ruminal pode ser afetada por diversos fatores, a exemplo da proporção entre 
alimentos concentrados e fibrosos na dieta; velocidade de produção de ácidos graxos voláteis; e 
ingestão de saliva durante a ingestão do alimento. 

E) a taxa de passagem do alimento ao longo do trato digestivo se refere ao fluxo de resíduos não-
digeridos do alimento e é influenciada pelo tempo de consumo, pela forma física da dieta, pelo tempo 
da atividade de ruminação entre animais, pela proporção volumoso:concentrado e por fatores 
climáticos. 
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Questão 26 (Peso 0,75) 

Sobre o sistema digestório de animais não ruminantes, é correto afirmar que 

A) para os suínos, a ingestão de alimentos estimula o estômago a secretar suco gástrico, o qual 
apresenta um pH entre 3,0 e 4,5 e é composto por ácido clorídrico, pepsinas e lipase gástrica. 

B) a digestão se inicia logo após a ingestão, com a mastigação há umedecimento do alimento, onde o 
amido sofre a ação da enzima α-amilase salivar e o lipídio é, inicialmente, hidrolisado pela enzima 
lipase lingual. 

C) a secretina é um hormônio secretado pelas células G no estômago o qual estimula a secreção de 
suco gástrico, e tem papel singular na preparação do trato gastrointestinal para a digestão e 
absorção do alimento. 

D) a moela representa o estomago mecânico das aves e apresenta secreções digestivas próprias, 
fazendo a digestão dos grãos previamente amolecidos no papo por meio da pressão exercida por 
seus músculos associados a secreções digestivas. 

E) em aves, o papo é um divertículo do esôfago e pode ser considerado um pré-estomago, servindo 
para receber o material proveniente da cavidade oral, podendo ser bem desenvolvido nas aves 
granívoras (como galinhas, pato e no pombo) e nas aves carnívoras. 

Questão 27 (Peso 0,75) 

Sobre as características do sistema urinário, é correto afirmar que 

A) a uretra masculina se prolonga desde uma abertura interna no colo da vesícula ou bexiga urinária 
até uma abertura externa na extremidade do pênis, sendo dividida em duas partes: a pélvica e a 
peniana. 

B) o ureter é um tubo muscular que pode ser dividido em uma parte abdominal e uma parte pélvica e, 
na cavidade abdominal, volta-se medialmente para entrar no ligamento largo do útero nas fêmeas 
e no mesoducto deferente nos machos. 

C) a vesícula ou bexiga urinária é um órgão musculomembranoso oco, o que se situa sobre ossos 
púbicos, porém, em carnívoros ela está confinada à cavidade pélvica, mas em animais de grande 
porte ela se prolonga em direção ao abdome. 

D) a urina primária ou ultrafiltrado é o resultado do primeiro volume de líquidos corporais filtrado pelos 
rins, sendo isosmótico e isotônico, contendo essencialmente as mesmas substâncias do plasma, 
com exceção das moléculas de proteína com baixo peso molecular. 

E) a forma básica dos rins é semelhante a um grão de feijão, no entanto, alguns animais apresentam 
formas diferenciadas, a exemplo dos suínos que possuem rins arredondados, os equinos que 
possuem o rim esquerdo em forma de coração e os bovinos que possuem os rins na forma oval 
irregular. 

Questão 28 (Peso 0,75) 

Sobre os hormônios do sistema endócrino, é correto afirmar que 

A) embora os hormônios esteroides possam ser sintetizados dentro da célula a partir da molécula de 
acetato com dois carbonos, a maioria dos esteroides é formada a partir do colesterol, e pertencem 
a duas categorias: hormônios adrenocorticais e hormônios sexuais. 

B) quanto maior a afinidade do receptor pelo hormônio, mais longa será a resposta biológica, portanto, 
o término da ação de um hormônio, normalmente, requer dissociação do hormônio de seu receptor, 
ou ainda pode resultar da internalização do complexo hormônio-receptor através do processo de 
exocitose. 

C) os hormônios proteicos são armazenados em grânulos dentro da glândula até que haja necessidade 
de sua liberação, e, embora alguns dos hormônios sejam secretados de forma progressiva, a maior 
parte é secretada por meio do processo de endocitose de grânulos em resposta a um sinal 
específico. 

D) em endocrinologia, os hormônios e as células-alvo de um tecido em particular interagem de uma 
maneira específica. Assim, para os esteroides, os receptores estão localizados na membrana 
plasmática da célula, enquanto os receptores para proteínas e hormônios peptídicos estão 
localizados no citoplasma ou núcleo das células-alvo. 

E) o meio pelo qual o hormônio é transportado no sangue varia de acordo com a solubilidade do 
hormônio. Assim, os hormônios proteicos e peptídicos são lipofílicos e são transportados no plasma 
sob a forma dissolvida, ao passo que os hormônios esteroides e tireóideos são hidrofílicos e são 
transportados no sangue através da associação a vários tipos de proteínas. 
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Questão 29 (Peso 0,75) 

Sobre o funcionamento do sistema urinário, é correto afirmar que 

A) na fêmea, a uretra serve, exclusivamente, para o transporte de urina, enquanto, no macho, ela 
canaliza a urina e secreções corporais. 

B) os órgãos do sistema urinário são: rins, ureteres, vesícula ou bexiga urinária e uretra, sendo que os 
rins produzem a urina a partir do sistema urinário por meio de filtração, secreção e concentração de 
líquidos corporais. 

C) nos mamíferos domésticos, o ureter proximal se inicia com uma expansão comum, a pelve renal, a 
qual pode ser avaliada por radiografias em estudos de contraste em cães e gatos, no entanto, é 
uma estrutura inexistente em bovinos. 

D) no cão e no gato, a vesícula ou bexiga urinária pode ser puncionada no sentido imediatamente 
caudal à borda da pelve, devendo-se avançar a agulha na direção craniodorsal para evitar lesões 
quando a vesícula urinária se contrai. 

E) os rins também possuem funções endócrinas, produzindo o hormônio renina, que converte a 
proteína plasmática angiotensinógena em angiotensina I e, ainda no rim, a enzima de conversão 
transforma angiotensina I em angiotensina II, a qual causa dilatação arterial, reduzindo a pressão 
sanguínea. 

Questão 30 (Peso 0,75) 

Sobre o Sistema Genital Feminino dos animais domésticos, é correto afirmar que 

A) as tubas uterinas recebem e transportam os ovócitos para o útero, além de conduzir o esperma em 
sua ascensão, sendo o local onde não pode ocorrer a fertilização. 

B) em todas as espécies domésticas, com exceção do suínos, os ovários apresentam um formato 
basicamente elipsoide, enquanto sua superfície se caracteriza por folículos e corpos lúteos grandes. 

C) o endométrio reveste o lúmen do útero e sua espessura varia dependendo do estágio do ciclo fértil 
e, em ruminantes, a superfície é marcada por várias elevações permanentes, as glândulas tubulares 
uterinas. 

D) na fêmea que não está em gestação, o corpo lúteo é uma estrutura transitória chamada de corpo 
lúteo cíclico, ao passo que, quando o óvulo é fertilizado e a fêmea entra em gestação, o corpo lúteo 
passa a se chamar corpo lúteo gravídico. 

E) o útero da égua possui um corpo pequeno e dois cornos divergentes, os quais normalmente se 
elevam em direção ao teto do abdome, acima da massa intestinal, sendo o colo do útero 
comparativamente grande, facilmente sendo palpado retalmente. 

Questão 31 (Peso 1,00) 

Sobre as características do Sistema Neural, é correto afirmar que 

A) o encéfalo dos mamíferos domésticos é relativamente pequeno em comparação com o tamanho da 
cabeça. Assim, em bovinos, suínos e em pequenos ruminantes, os hemisférios cerebrais se situam 
superficialmente nas partes frontal e parietal do crânio. 

B) o sistema nervoso autônomo atua no âmbito da coordenação do funcionamento dos órgãos internos 
essenciais, e o centro principal de integração entre o sistema nervoso autônomo e os órgãos é o 
hipotálamo, que regula as atividades por meio de mecanismos físicos e endócrinos. 

C) o componente aferente do sistema nervoso autônomo pode ser dividido em partes simpática e 
parassimpática, e os dois sistemas podem ser diferenciados por sua substância transmissora. O 
transmissor na última sinapse simpática é a acetilcolina; enquanto o transmissor da parte 
parassimpática é a noradrenalina. 

D) a medula espinhal apresenta determinadas variações em forma e diâmetro conforme o segmento: 
a intumescência cervical faz com que surjam os nervos espinais que formam o plexo braquial que 
inerva o membro torácico; já a intumescência lombar faz surgirem os nervos espinais, que inervam 
a cavidade pélvica e o membro pélvico. 

E) a medula espinhal é formada por uma substância branca, que é composta por corpos celulares e 
processos de neurônios, e células da glia, ao passo que a substância cinzenta se posiciona 
superficialmente na medula espinal, envolvendo a substância branca, sendo composta 
principalmente por fibras nervosas mielinizadas ascendentes e descendentes. 
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Questão 32 (Peso 1,00) 
Sobre a Neurofisiologia dos animais domésticos, é correto afirmar que 
A) a medula espinhal é a região mais caudal do sistema nervoso central (SNC) e os axônios sensoriais 

da raiz dorsal conduzem potenciais de ação para o cordão gerado pela estimulação de receptores 
sensoriais na pele, músculos, tendões, articulações e órgãos viscerais. 

B) um tipo de celular do sistema nervoso é a célula glial, que desempenha um papel importante na 
produção dos dendritos, na modulação do crescimento de neurônios lesados ou em 
desenvolvimento, e no tamponamento das concentrações extracelulares de sódio e 
neurotransmissores. 

C) os neurônios motores, que estabelecem sinapse em músculos esqueléticos, têm seus corpos 
celulares localizados dentro do sistema nervoso periférico (SNP) e na medula espinhal, e os axônios 
desses neurônios seguem dentro dos nervos periféricos para fora do músculo, onde cada um 
estabelece sinapse em várias fibras musculares. 

D) o sistema nervoso periférico (SNP) é composto de nervos espinhais e cranianos, que conduzem 
sinais elétricos, chamados potenciais de ação, para o sistema nervoso central (SNC) ou a partir 
deste, sendo que os nervos que conduzem potenciais de ação em direção ao SNC são chamados 
eferentes e os que conduzem tais sinais a partir do SNC são denominados aferentes. 

E) a transmissão sináptica pode ser química ou elétrica: na sinapse química, a corrente iônica flui 
diretamente entre as células pré e pós-sinápticas como o mediador para a emissão da sinalização; 
já na sinapse elétrica, um mensageiro elétrico é liberado pelas terminações pré-sinápticas na 
chegada do potencial de ação, e difunde-se, rapidamente, para a membrana celular pós-sináptica, 
onde se liga a receptores. 

Questão 33 (Peso 1,00) 
Sobre a Fisiologia Cardiovascular, é correto afirmar que 
A) o sistema circulatório fechado duplo ocorre em vertebrados com respiração pulmonar, onde dois 

tipos de sangue passam pelo coração: o venoso e o arterial; e ocorrem dois ciclos de circulação 
pelo organismo: a sistêmica ou pequena e a grande circulação ou pulmonar. 

B) a diferença de pressão entre dois pontos num vaso sanguíneo é denominada pressão transmural e 
permite ao sangue fluir através do vaso sanguíneo, ao passo que a diferença entre a pressão 
sanguínea dentro do vaso e a pressão do fluído fora do vaso é a pressão de perfusão. 

C) o sistema circulatório fechado simples ocorre em vertebrados com respiração branquial, onde só o 
sangue venoso passa pelo coração, e, posteriormente, sai do coração sendo levado às brânquias 
onde é oxigenado e daí distribuído pelas artérias para todo o corpo, retornando, a seguir, pelo 
sistema venoso ao coração, reiniciando o ciclo. 

D) a circulação fechada dupla pode ser incompleta ou completa, sendo que na circulação incompleta 
ocorre a mistura entre o sangue venoso e o arterial, ao passo que na circulação completa não ocorre 
mistura entre os tipos de sangue, pois o coração é dividido em duas metades: a direita, onde passa 
o sangue arterial; e a esquerda, onde passa o sangue venoso. 

E) no sistema circulatório aberto, o sangue é conduzido pelas dilatações contrácteis até a parte 
posterior do animal, onde é derramado, entrando em contato direto com as células, pois nesses 
animais não existem vasos sanguíneos e, logo após as trocas metabólicas com as células, o sangue 
é coletado na parte anterior do organismo pelo mesmo grande vaso dorsal, reiniciando o ciclo. 

Questão 34 (Peso 1,00) 
Sobre os mecanismos de defesa do sistema respiratório, é correto afirmar que 
A) o muco que se deposita sobre os cílios é produzido por células pertencentes ao epitélio de 

revestimento das vias aéreas e por glândulas peribronquiais, e, nos bronquíolos próximos aos 
alvéolos, por secreção dos pneumócitos Tipo II. 

B) os macrófagos alveolares desempenham papel importante na limpeza de partículas inaladas, pois 
contendo material fagocitado em seu espaço alveolar, caminham para o bronquíolo terminal, sendo 
levados para fora do trato respiratório pelo sistema linfático. 

C) os anticorpos também representam forte barreira à penetração de microrganismos no pulmão, 
existindo grandes secreções de imunoglobulinas do Tipo G (IgG) no trato aéreo anterior e, nos 
pulmões, é maior a quantidade de imunoglobulinas do Tipo A (IgA). 

D) os cílios apresentam movimento constante em sentido nasal, de tal maneira que há movimentação 
do muco desde as partes mais profundas do pulmão até a faringe, levando essas partículas para a 
região anterior da árvore respiratória onde serão eliminadas pela tosse e/ou espirro. 

E) o muco, do mecanismo de limpeza mucociliar, se apresenta em duas camadas: uma, em contato 
com os cílios, mais viscosa (fase gel), que permite a movimentação desses cílios; e outra, menos 
viscosa (fase sol), disposta sobre a camada de maior viscosidade, que facilita a aderência das 
partículas inaladas. 
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Questão 35 (Peso 1,00) 

Sobre a Fisiologia Gastrintestinal de animais domésticos, é correto afirmar que 

A) a digestão química de cada nutriente principal é acompanhada do processo de hidrólise, que é o 
rompimento da ligação química dos componentes do alimento, sendo ligações peptídicas nos 
carboidratos, ligações glicosídicas nas proteínas, ligações éster nas gorduras. 

B) na digestão fermentativa, os substratos moleculares são quebrados pela ação das bactérias e de 
outros microorganismos presentes no trato gastrintestinal e as enzimas da digestão fermentativa 
são de origem do animal hospedeiro, sendo parte essencial da digestão fermentativa. 

C) nos animais não ruminantes, a ureia é excretada do organismo quase que exclusivamente pelos 
rins, entretanto, em ruminantes, a ureia pode também ser excretada pelo rúmen, pela absorção 
direta da ureia do sangue para o rúmen ou pela excreção da ureia na saliva advinda dos rins. 

D) a assimilação lipídica pode ser dividida em três fases: (1) emulsificação, (2) hidrólise, e (3) absorção, 
porém, os lipídios não se dissolvem em água, logo, a ação detergente é necessária para emulsificar, 
e, posteriormente, ocorrer ações de enzimas hidrossolúveis no intestino, permitindo a absorção. 

E) neonato de espécies de criação, como equina, bovina e suína, precisam absorver as proteínas 
intactas, pois nenhum anticorpo é passado através da placenta da mãe para o feto, logo, os 
anticorpos precisam ser adquiridos por meio da ingestão de colostro, portanto, o trato digestório ao 
nascimento absorve as proteínas dos anticorpos intactas em vez de digeridas. 

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

Questão 36 (Peso 1,00) 

Sobre a notificação de raiva humana, é correto afirmar que 

A) dentre as atribuições do Enfermeiro, cabe a ele o preenchimento, de forma legível e completa, da 
ficha de notificação de raiva ou de atendimento antirrábico humano e notificar todo caso suspeito de 
raiva à vigilância epidemiológica local. 

B) dentre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS), destaca-se a realização de 
notificação à vigilância epidemiológica quanto aos acidentes com animal suspeito de raiva e 
encaminhá-los à unidade de saúde para avaliação e consequente tratamento. 

C) entre as notificações imediatas destacam-se o Informe internacional, referente à condição 
zoossanitária no País para doenças da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) de maior 
importância para o mercado internacional, e o Boletim Epidemiológico da Raiva, de maior 
importância para o mercado nacional. 

D) todo caso humano suspeito de raiva é de notificação individual e compulsória aos níveis municipal, 
estadual e federal, portanto, deve ser investigado pelos serviços de saúde por meio da ficha de 
investigação, padronizada pelo Sistema de Informação de Notificação Compulsória de Doenças, 
Agravos e eventos de Saúde Pública (SINAN). 

E) todo atendimento antirrábico deve ser notificado, independente do paciente ter indicação de receber 
vacina ou soro antirrábico, utilizando-se uma ficha específica padronizada pelo SINAN, que se 
constitui em um instrumento fundamental para decisão da conduta de profilaxia a ser adotada pelo 
profissional de saúde, que deve ser devidamente preenchida e notificada. 

Questão 37 (Peso 1,00) 

Sobre as principais zoonoses urbanas e suas medidas de controle e prevenção, é correto afirmar que 

A) existem três mecanismos de controle do Aedes sp.: químico, mecânico e biológico; sendo que tais 
mecanismos podem ser utilizados de forma integrada ou individualizada, que dependerá do grau de 
infestação e de transmissão. 

B) o objetivo do controle da população de carrapatos é sua erradicação, já que as fases de vida livre 
do carrapato são mantidas conforme condições de vegetação favoráveis, permitindo sua eliminação 
pelos métodos químico e mecânico. 

C) o controle da população de triatomíneos deve ser realizado de maneira integrada, com ações de 
manejo do ambiente e de controle químico, quando indicado, além do controle biológico que é 
altamente recomendado pelo Ministério da Saúde. 

D) o controle vetorial do Anopheles sp., deve ser planejado e executado pela esfera federal, tem como 
objetivo principal reduzir o risco de transmissão da malária, prevenindo a ocorrência de focos de 
transmissão, com a consequente diminuição da morbimortalidade. 

E) o controle de populações de planorbídeos pode ser realizado por método biológico, físico ou 
químico, porém, como as três modalidades implicam ações de maior ou menor impacto econômico 
e social, sua implementação depende de estudos prévios, principalmente, dos impactos sociais. 
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Questão 38 (Peso 1,00) 

Sobre a busca ativa de escorpiões, é correto afirmar que 

A) a intervenção para o controle de escorpiões consiste na busca ativa em todo e qualquer imóvel 
(zona urbana ou rural), visando o controle e o manejo dos ambientes propícios à ocorrência e 
proliferação desses animais, e a conscientização da população. 

B) devido ao tipo de serviço que a busca ativa envolve – manipulação de entulho, material de 
construção, etc - ela não deve ser realizada por apenas um profissional, sendo necessário no 
mínimo três, dos quais no mínimo dois profissionais devem fazer uso dos equipamentos de 
segurança (EPI). 

C) em todas as situações citadas acima, devem ser visitados, além dos imóveis de ocorrência, os 
imóveis limítrofes (direita, esquerda), sendo que no caso de ocorrência em zona rural, deve-se 
estabelecer um raio de 150m para busca ativa, com revisão da busca em, no máximo, 15 dias após 
a notificação. 

D) o técnico de saúde deve solicitar o acompanhamento do responsável pelo imóvel durante a busca 
ativa para que ele seja conscientizado do problema e das medidas de prevenção. Os locais escuros, 
úmidos e com pouco movimento, tanto na área externa como interna do imóvel, devem ser 
examinados com especial atenção. 

E) a busca ativa deve ser desencadeada a partir das seguintes situações: (1) mediante a notificação 
de acidente, que deve desencadear visita domiciliar para busca ativa em 100% dos casos ocorridos 
em zona urbana e rural; (2) a demanda espontânea da população, levando em conta as áreas 
comunitárias; (3) na identificação de áreas prioritárias: a busca ativa nesse caso deverá acontecer, 
no mínimo, a cada três meses. 

Questão 39 (Peso 1,00) 

Sobre a busca ativa da leishmaniose visceral, é correto afirmar que 

A) o monitoramento de casos de Leishmaniose Visceral pode ocorrer através da busca ativa de casos 
no local de suspeita clínica. 

B) a investigação epidemiológica se faz necessária para realizar a busca ativa de casos novos e 
caracterizá-los clínico e laboratorialmente. 

C) no processo de caracterização do local provável de infecção (LPI), deve-se realizar a busca ativa 
de casos caninos e provável reservatório. 

D) dentre as ações de identificação sobre o reservatório canino, destacam-se a busca ativa de cães 
sintomáticos para exame sorológico e a confirmação da identificação da espécie de Leishmania. 

E) na área propícia à ocorrência, bem como nas áreas cobertas pelo Programa de Agentes Comunitário 
de Saúde/Programa Saúde da Família, é obrigatória a realização de busca ativa de casos, 
encaminhando os suspeitos para atendimento médico. 

Questão 40 (Peso 1,00) 

Sobre o controle de vetores de culicídeos e flebotomídeos, é correto afirmar que 

A) para o controle de vetores, a aplicação focal visa atingir adultos que emergiram dos criadouros e, 
para essa estratégia, pode-se utilizar bombas de aplicação, sendo que inseticidas têm se mostrado 
eficientes para esses casos. 

B) no controle de Culicídios, a nebulização realizada com equipamento pesado (veículo), cujas gotas 
são maiores que aquelas da nebulização realizada com equipamento portátil, apresentam menor 
alcance tanto na horizontal como na vertical, tem a sua eficácia diminuída em função das condições 
meteorológicas. 

C) uma modalidade que tem apresentado progresso no controle de Culicídeos são os larvicidas que 
interferem no sistema reprodutivo do mosquito, compostos por uma substância sintética que atua 
analogicamente aos hormônios dos insetos, denominados hormônios juvenis, também chamados 
de reguladores da reprodução. 

D) as recomendações para conseguir bons resultados no controle do vetor do flebotomídeos são 
dependentes de estudos epidemiológicos e entomológicos em cada localidade, juntamente com o 
controle biológico realizado nas áreas de transmissão, sendo que a melhor época para realizar o 
controle biológico é após períodos sem chuvas. 

E) para flebotomídeos, o controle químico por meio da utilização de inseticidas de ação residual é a 
medida de controle vetorial recomendada no âmbito da proteção coletiva, sendo esta medida dirigida 
apenas para o inseto adulto e tem como objetivo evitar ou reduzir o contato entre o inseto 
transmissor e a população humana no domicílio. 
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Questão 41 (Peso 1,00) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) “[...] trouxe a ampliação da assistência à saúde para a coletividade, 
possibilitando, com isso, um novo olhar as ações, serviços e práticas assistenciais [...]. A participação 
popular e o controle social em saúde, dentre os princípios do SUS, destacam-se como de grande 
relevância social e política, pois se constituem na garantia de que a população participará do processo 
de formulação e controle das políticas públicas de saúde” (ROLIM; CRUZ; SAMPAIO, 2013, p. 140). 

Sobre a participação popular no SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) A participação da comunidade no planejamento e no enfrentamento dos problemas de saúde 
priorizados fortalece a construção de um sistema que garanta as necessidades da comunidade, 
não sendo necessário realizar o diagnóstico da situação de saúde. 

(   ) A institucionalização de espaços de participação da comunidade no cotidiano do serviço de 
saúde vem sendo construída, paulatinamente, pois, antes de iniciar os debates de saúde, a 
comunidade deve ser preparada pelas equipes de saúde para entender seus direitos 
constitucionais. 

(   ) O SUS é a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular 
como um de seus princípios, não somente reiterando o exercício do controle social sob as 
práticas de saúde, mas também evidenciando a possibilidade de seu exercício através de outros 
espaços institucionalizados em seu arcabouço jurídico, além dos reconhecidos pela Lei 
Orgânica de Saúde, pelos Conselhos e pelas Conferências de Saúde. 

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

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

Questão 42 (Peso 1,00) 

A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de 
doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o 
território nacional. No entanto, a subnotificação de doenças, agravos e eventos no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) compromete as ações do poder público para enfrentar 
os problemas de saúde pública, pois muitos profissionais desconhecem a notificação como sua 
atribuição. 

Sobre a portaria nº 204/2016 e suas implicações na vigilância epidemiológica, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode 
ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. 

(   ) A notificação compulsória é obrigatória, apenas, para os enfermeiros que devem orientar os 
outros profissionais de saúde que prestam assistência ao paciente, sendo facultativa para os 
demais profissionais de saúde. 

(   ) Dengue, Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), Zika, Esquistossomose, Chikungunya, HIV/AIDS, 
Peste, Sífilis e Meningite são doenças de notificação imediata, que devem ser comunicadas à 
vigilância municipal para que seja feito o isolamento do local, a fim de realizar a profilaxia 
específica. 

(   ) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à 
autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por 
estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de 
hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. 

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

A) V F V F 
B) V V F V 
C) V F F V 
D) F V F F 
E) F F V F 
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Questão 43 (Peso 1,00) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) se constituiu como uma política de Estado que permanece em 
construção até os dias atuais. Sobre os princípios do SUS, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os princípios do SUS se dividem em doutrinários, organizativos e estruturais. 
(   ) Os princípios organizativos são: universalidade, equidade e integralidade das ações e dos 

serviços de saúde. 
(   ) Os princípios doutrinários são: descentralização, regionalização, hierarquização, resolubilidade 

e participação social. 
(   ) A integralidade é um atributo de um modelo de atenção, entendendo-se que um modelo de 

atenção integral à saúde contempla um conjunto de ações de promoção da saúde, prevenção 
de riscos e agravos, assistência e recuperação. 

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

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

Questão 44 (Peso 1,00) 

Considerando os Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A regionalização não contempla espaços territoriais específicos para a organização das ações 
de saúde, subdivisões ou agregações do espaço político-administrativo.  

(   ) Há uma transferência de recursos e de poder entre os três entes federados. Essa transferência 
ocorre fundo a fundo, sendo possível haver um ajuste entre as mesmas, quando necessário. 

(   ) A integração entres as ações promocionais, preventivas e curativas diz respeito à possibilidade 
de estabelecer um perfil de oferta de ações e serviços do sistema que contemple as diversas 
alternativas de intervenção sobre os problemas de saúde em vários planos. 

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

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

Questão 45 (Peso 1,00) 

Um dos grandes avanços obtidos pela implantação do SUS foi a descentralização dos serviços de 
saúde, que buscava garantir a autonomia dos Municípios e Estados relacionada à aplicação de 
recursos e à organização dos serviços de saúde. 

Em relação à descentralização dos serviços de saúde do SUS, é correto afirmar que 

A) a capacidade de gestão da esfera municipal superou as expectativas do governo, ao conseguir 
ampliar os serviços de saúde ofertados. 

B) os Municípios e Estados conseguiram garantir o acesso universal e integral da população às ações 
e aos serviços de saúde, garantindo um sistema de saúde pública de qualidade. 

C) em decorrência da heterogeneidade do Brasil, a mudança na alocação de recursos advinda da 
implementação da descentralização não tem sido suficiente para modificar o padrão de 
desigualdade no acesso aos bens e serviços de saúde. 

D) a capacidade de governo, no âmbito local, vinculada ao perfil do gestor e dos quadros técnicos, por 
si só não contribuiu para um melhor desempenho nas práticas assistenciais, mas sim a adesão e o 
envolvimento da participação social têm sido os diferenciais no processo de descentralização. 

E) no processo de descentralização, a esfera federal tem tido um papel prioritário, considerando que a 
mesma define políticas e repassa valores fundo a fundo, que são geridos pelos municípios. O 
município possui apenas preocupação de gerir o recurso e implantar os programas, não sendo 
necessário incluir recursos próprios. 
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Questão 46 (Peso 1,00) 

“A vigilância em saúde detém conhecimentos e metodologias que auxiliam a gestão para o 
conhecimento da realidade, identificação de problemas, estabelecimento de prioridades de atuação e 
melhor utilização dos recursos em busca de resultados efetivos, fundamentais para a elaboração do 
planejamento” (BRASIL, 2009, p. 18). 

Sobre a gestão e vigilância em saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

 
(   ) Recomenda-se para análise da situação de saúde utilizar os sistemas de informação 

disponíveis, os indicadores de saúde, as fontes diversas de dados, o processamento 
estatístico, a construção de séries temporais, a desagregação por grupos e a distribuição 
territorial. 

(   ) Outro aspecto fundamental da vigilância em saúde é o cuidado integral à saúde das 
pessoas por meio da promoção da saúde. Essa política objetiva promover a qualidade de 
vida, estimulando a população a reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados 
aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, 
habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais. 

(   ) A análise da situação de saúde permite a identificação, descrição, priorização e explicação 
dos problemas de saúde da população, por intermédio da: caracterização da população, 
caracterização das condições de vida, caracterização do perfil epidemiológico e descrição 
dos problemas. Contudo, essa analise deve ser realizada pelo nível central do Ministério 
da saúde, já que este possui os indicadores capazes de traçar melhor as estratégias a 
serem realizadas. 

(   ) O planejamento das ações de vigilância em saúde deve ser desenvolvido de forma ascendente, 
articulada, integrada e solidária entre os três níveis de gestão. Para tal, os níveis devem seguir 
o planejamento previsto nas políticas desenvolvidas pelo nível federal, pois nestas há um 
estudo efetivo de cada território, fortalecendo os objetivos e diretrizes do SUS. Além disso, 
deve buscar o monitoramento e a avaliação do SUS, bem como promover a participação social 
e a integração intra e intersetorial, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 

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

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

 

Questão 47 (Peso 1,00) 

A Epidemiologia tem como objetivo propor estratégias que melhorem o nível de saúde das pessoas 
que compõem a comunidade, a partir da construção do diagnóstico comunitário e da análise da situação 
de saúde do país. Para tal é necessário considerar que a geração de dados sobre saúde seja fidedigna 
e completa, de modo a auxiliar na produção das informações e indicadores em saúde. 

Sobre a produção de informações e os indicadores de saúde, é correto afirmar que 

A) os dados de morbidade não possuem limitações quando utilizados para avaliar o estado de saúde 
da população. 

B) os dados sobre mortalidade são mais vantajosos para a produção de informações em saúde, 
quando comparados aos dados de morbidade. 

C) os dados sobre as condições de moradia e renda são exemplos de dados ambientais que 
contribuem para a análise da situação de saúde. 

D) os dados em saúde são cruzados com dados sobre população apenas para produção sobre o estado 
de saúde da população em âmbito nacional. 

E) apenas os dados produzidos de forma contínua, a exemplo dos casos de óbito e nascimento, são 
considerados para a produção de informação em saúde. 
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Questão 48 (Peso 1,00) 

“A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os 
profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle 
de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência 
dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou 
população definida. Ela se constitui como um importante instrumento para o planejamento, a 
organização e a operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normatização de 
atividades técnicas correlatas” (BRASIL, 2009, p. 18). 

Sobre a operacionalização da Vigilância Epidemiológica, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) A Vigilância Epidemiológica compreende um ciclo de funções contínuas, específicas e 
intercomplementares, que permitem identificar o comportamento da doença ou agravo 
selecionado como alvo das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser 
realizadas. 

(   ) As ações executivas relacionadas à Vigilância Epidemiológica são atribuições da esfera 
Municipal e exigem conhecimento analítico da situação de saúde local. Aos níveis nacional e 
estadual cabem as ações estratégicas e de coordenação no seu âmbito de ação, atuando, 
também, de forma complementar ou suplementar aos demais níveis. 

(   ) O processo de decisão-ação necessita sempre da totalidade dos casos para que sejam 
determinadas as melhores estratégias de intervenção. Não existe diagnóstico epidemiológico 
baseado exclusivamente na clínica. Todas as doenças, principalmente hoje por conta das 
mutações, devem ser previamente diagnosticadas pelos exames laboratoriais. 

(   ) A Vigilância Epidemiológica deve eliminar os riscos à saúde, intervindo, inicialmente, nos 
problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, iniciando a sua atuação em locais de distribuição e produção de 
medicamentos, empresas de saneantes e farmácias, além de produtos de interesse para a 
saúde, atuando também na recomendação de melhorias, após pactuar com o Ministério Público.

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

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

 

Questão 49 (Peso 1,00) 

“Dentre as doenças emergentes e reemergentes, as arboviroses transmitidas por mosquitos do gênero 
Aedes (principalmente Aedes aegypti) têm se caracterizado por persistirem como importantes 
problemas de saúde pública, devido à produção de repetidas epidemias de grande magnitude, em 
várias regiões do mundo” (TEIXEIRA et al, 2018, p. 1824). 

Considerando o papel da vigilância epidemiológica na epidemia da Dengue, Zika e Chikungunya, é 
correto afirmar que 

A) a vigilância vem apontando que a infecção por um dos três vírus torna o indivíduo imune aos demais. 
B) a melhor forma de prevenção da propagação dessas epidemias tem sido a imunização, que vem 

mostrando resultados eficientes. 
C) as maiores incidências das três infecções estão concentradas na Região Sul do país, devido à 

relação com situação social e climática. 
D) apesar das dificuldades trazidas pela seca, no caso dessas epidemias, a falta de água tem se 

mostrado como aliada no controle vetorial. 
E) para redução da incidência de casos, é necessária ação coordenada entre as vigilâncias 

epidemiológica, entomológica, sanitária e laboratorial. 
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Questão 50 (Peso 1,00) 

O controle social representa possibilidade de atuação da comunidade no sistema de saúde de forma 
ampliada, democrática e regulamentada. De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 
nº 453, de 10 de maio de 2012, “o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e 
permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo” (BRASIL, 2012, p. 1). Sua 
composição é paritária entre os segmentos de usuários, trabalhadores e gestores/prestadores de 
serviço. Para composição do Conselho de Saúde, a cada eleição, recomenda-se a renovação de, no 
mínimo, _______ das entidades representativas do(s) segmento(s) de ________________________. 

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

A) 25% / usuários 
B) 25% / trabalhadores 
C) 30% / usuários e de trabalhadores 
D) 30% / usuários, trabalhadores e prestadores de serviço 
E) 20% / usuários, trabalhadores e prestadores de serviço 


