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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) 

O reflexo acústico funciona como um mecanismo de proteção da orelha interna mediante uma 
estimulação intensa e apresenta uma via aferente única e uma via eferente bilateral, representadas 
respectivamente, pelos ______________________________________. 

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

A) nervo facial e nervo trigêmeo 
B) nervo trigêmeo e nervo facial 
C) nervo vestíbulo-coclear e nervo facial 
D) nervo vestíbulo-coclear e núcleo coclear ventral 
E) nervo vestíbulo-coclear e complexo olivar superior 
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Questão 17 (Peso 0,50) 

Os potenciais auditivos evocados (PEAs) avaliam a atividade neuroelétrica na via auditiva, desde 
o nervo auditivo até o córtex cerebral, em resposta a um estímulo acústico. Estes potenciais podem 
ser classificados de acordo com a latência em curtos, médios ou tardios. O PEA de curta latência 
mais utilizado clinicamente, devido a sua reprodutibilidade e geradores bem definidos, é o potencial 
evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) (MATAS; MAGLIARO, 2015).  

Considerando as aplicações, a realização do exame e a interpretação dos resultados do PEATE, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) A amplitude e a latência das ondas do PEATE diminuem de acordo com a redução na 
intensidade do estímulo teste. 

(   ) O limiar eletrofisiológico corresponde ao menor valor de intensidade de estímulo em que se 
observa a presença da onda V. 

(   ) A análise do tempo de latência das ondas do PEATE, realizado na intensidade de 80 dBNA, 
permite definir o tipo e grau da perda auditiva. 

(   ) Para a análise dos traçados do PEATE de neonatos e lactentes, deve-se considerar o efeito 
de maturação da via auditiva sobre a latência, a amplitude e a morfologia das ondas. 

(   ) Na avaliação da integridade da via auditiva, utiliza-se, frequentemente, o estímulo clique, 
geralmente em torno de 80dB, e analisa-se as latências absolutas e os interpicos das ondas 
I, III e V. 

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

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

Questão 18 (Peso 0,50) 

Baixo desempenho na avaliação comportamental do processamento auditivo nos testes de fala com 
ruído branco e dicótico de dissílabos alternados (SSW) revelam, respectivamente, dificuldade nas 
habilidades auditivas de ______________________________________. 

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

A) fechamento e figura-fundo 
B) localização e figura-fundo 
C) figura-fundo e fechamento 
D) resolução temporal e fechamento 
E) figura-fundo e resolução temporal 

Questão 19 (Peso 0,50) 

Considerando os componentes e as características do aparelho de amplificação sonora individual 
(AASI), numere a segunda coluna de acordo com a primeira.  

(1) Ganho (   ) Apresenta relação com o ganho do AASI. 
(2) Receptor (   ) Transforma o sinal elétrico em onda sonora. 
(3) Microfone (   ) Transforma a onda sonora em energia elétrica. 
(4) Amplificador (   ) Apresenta relação com o amplificador e com o receptor do AASI. 
(5) Saída máxima (   ) Consiste na diferença em decibéis entre o som que entra no microfone e 

o que é liberado no receptor. 

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

A) 5 2 3 4 2 
B) 4 2 3 5 1 
C) 3 5 2 4 1 
D) 2 1 4 3 5 
E) 1 4 5 2 3 
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Questão 20 (Peso 0,50) 

De acordo com Ferre e Bellis (2004), os transtornos do processamento auditivo central podem ser 
classificados em três subperfis primários (decodificação auditiva, prosódia e integração) e dois 
secundários (associação e organização de resposta), considerando a correlação entre os achados 
na avaliação do processamento auditivo e os processos neurofisiológicos comportamentais, 
cognitivos e acadêmicos, bem como as manifestações na comunicação.  

Sobre os indivíduos com transtorno do processamento auditivo classificado como associação, é 
correto afirmar que 

A) apresentam inabilidade em aplicar as regras da língua. 
B) mostram dificuldade na nomeação e na imitação de padrões temporais. 
C) revelam maior dificuldade de discriminação de sons em ambientes ruidosos. 
D) o local da disfunção é o córtex auditivo primário do hemisfério dominante para a linguagem.  
E) mostram dificuldade em tarefas que exijam transferência inter-hemisférica por disfunção no corpo 

caloso. 

Questão 21 (Peso 0,75) 

Desde o final do século XX, a introdução de técnicas de neuroimagem, como a tomografia por emissão 
de pósitrons e a ressonância magnética funcional, tem levado os estudos a um modelo funcional de 
organização da linguagem no cérebro. 

Sobre esse modelo, é correto afirmar que 

A) a região da ínsula não participa do processamento cerebral da linguagem. 
B) a região frontal inferior esquerda participa do processo de compreensão verbal. 
C) somente a área de Wernicke participa da compreensão da linguagem em contexto. 
D) as áreas 39, 40 e 41 de Brodmann não participam do processamento da linguagem. 
E) o giro fusiforme está envolvido em processos periféricos de processamento da escrita. 

Questão 22 (Peso 0,75) 

Sobre as consequências do traumatismo cranioencefálico (TCE) sobre a linguagem, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A presença de perturbação da comunicação em casos de TCE independe da gravidade da 
lesão cerebral. 

(   ) A avaliação das funções cognitivas nesses casos pode ser realizada pelo fonoaudiólogo a 
partir de procedimentos não padronizados. 

(   ) Para fins diagnósticos, é fundamental que o fonoaudiólogo priorize a aplicação completa de 
testes padronizados elaborados para avaliação de pacientes afásicos. 

(   ) De maneira geral, em sujeitos vítimas de TCE, observam-se, predominantemente, 
alterações que afetam o nível sintático da linguagem devido à forte presença de anomias. 

(   ) Distúrbios cognitivos da comunicação têm grande impacto no discurso de sujeitos vítimas 
de TCE, mas podem ser observados em outros quadros que envolvem lesões focais em 
região parieto-occipital. 

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

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

Questão 23 (Peso 0,75) 

Erros de produção __________ não podem diferenciar ____________________, mas os 
parâmetros __________ podem. Pacientes __________ produzem vogais mais longas e 
apresentam redução da __________, o que não muda a significação do que é dito.  

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

A) fonêmica / apraxia de fala de afasia / vocais / apráxicos / intensidade vocal 
B) fonética / disartria de afasia / fonológicos / afásicos / intenção comunicativa 
C) fonética / apraxia de fala de disartria / vocais / disártricos / velocidade de fala 
D) fonética / disartria de parafasia fonêmica / fonéticos / disártricos / intenção comunicativa 
E) fonêmica / apraxia de fala de parafasia fonêmica / fonéticos / apráxicos / velocidade de fala 
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Questão 24 (Peso 0,75) 

Sabe-se que o crescimento e desenvolvimento maxilofacial acontecem de maneira harmônica até 
atingir a fase adulta. No que diz respeito aos mecanismos de crescimento ósseo, é correto afirmar 
que 

A) o deslocamento primário ocorre por compressão de um osso contra o outro. 
B) o deslocamento secundário acontece pela ação indireta do crescimento dos tecidos moles.    
C) o crescimento da fossa craniana média e do lobo temporal do cérebro desloca a maxila para frente 

e para o lado. 
D) no processo de deslocamento primário, o osso cresce por deposição óssea e se desloca no sentido 

de aproximar-se do osso vizinho. 
E) o complexo nasomaxilar cresce para trás e para cima, mas é, ao mesmo tempo, deslocado para 

frente e para baixo. 

Questão 25 (Peso 0,75) 

As disartrias são ocasionadas por distúrbios neurológicos que atingem a capacidade do sistema 
nervoso central e/ou periférico de controlar a musculatura envolvida na produção da fala. A respeito 
da disartria espástica, é correto afirmar que 

A) a avaliação oromotora revela movimentos de língua excessivos durante a fala. 
B) a lesão responsável pela dificuldade de fala está localizada exclusivamente em região cortical. 
C) a disfunção respiratória observada pode ser advinda de um colapso na coordenação respiratória-

laríngea. 
D) lesões unilaterais do neurônio motor superior, responsáveis por hemiplegia espástica, produzem 

disartrias persistentes. 
E) fornecer suporte abdominal empurrando os músculos abdominais durante a expiração não auxilia 

na melhora do suporte respiratório. 

Questão 26 (Peso 0,75) 

Sobre o acompanhamento fonoaudiológico na encefalopatia crônica da infância, analise as 
assertivas a seguir. 

A expressão Paralisia Cerebral remete a uma ampla heterogeneidade de síndromes clínicas 
caracterizadas por distúrbios motores e alterações posturais. Muitas vezes, o primeiro problema 
que dificulta a alimentação é a extensão anormal da cabeça, pescoço e também a retração da 
língua 

PORQUE 

à medida que a criança tenta levantar e rodar a cabeça, ela utiliza os extensores da cabeça e os 
músculos intrínsecos da língua para fixar-se. Quando alimentos líquidos e semi-líquidos são 
ofertados ocorre a redução da extensão da cabeça, o que provoca a realização de movimentos 
compensatórios na tentativa de controlar a comida na cavidade oral.   

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas assertivas são falsas.    
B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.   
C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.   
D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.   
E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

Questão 27 (Peso 0,75) 

No que diz respeito à função de mastigação do sistema estomatognático, é correto afirmar que 

A) embora a mastigação seja inicialmente uma função reflexa, ela é aperfeiçoada com a experiência.  
B) a mastigação tem como objetivo exclusivo preparar os alimentos para a deglutição, fragmentando-

os. 
C) a mastigação unilateral alternada é considerada o padrão maduro dessa função, auxiliando no 

desenvolvimento dos arcos dentários. 
D) os contatos dentais no lado de balanceio também podem ocorrer de forma fisiológica desde que não 

interfiram nos contatos do lado de trabalho.  
E) o aspecto sensorial da erupção da dentição permanente funciona como guia para os músculos 

mastigatórios no desenvolvimento da função de mastigação. 
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Questão 28 (Peso 0,75) 

Sobre o acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal, analise 
as assertivas a seguir. 

Um dos testes complementares para avaliação da ressonância em sujeitos com fissura 
labiopalatina envolve o uso do espelho de Glatzel, colocado sob as narinas do paciente durante 
emissão sustentada de fonemas orais isolados, em vocábulos e sentenças, e sopro prolongado. 
Esse teste, no entanto, não deve ser realizado na presença de fístula 

PORQUE 

não é possível verificar o grau de influência da fístula, se observado escape de ar nasal. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas assertivas são falsas.    
B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.   
C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.   
D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.   
E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

Questão 29 (Peso 0,75) 

Com relação à terapia fonoaudiológica para a dispraxia verbal, é correto afirmar que 

A) as técnicas para o controle do ritmo de fala são contraindicadas. 
B) a terapia é contraindicada após a fase aguda da doença neurológica de base. 
C) a escolha da abordagem terapêutica depende, exclusivamente, da severidade do quadro dispráxico. 
D) as abordagens mistas, que envolvem a articulação de tarefas motoras e linguísticas, são indicadas 

em casos de dispraxia verbal. 
E) as abordagens articulatórias cinemáticas apontam para o uso de estímulos táteis-cinestésicos, 

descartando o apoio em estímulos visuais e auditivos. 

Questão 30 (Peso 0,75) 

Sobre a intervenção fonoaudiológica nas disfagias neurogênicas a partir de ajustes posturais, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Deitar-se de lado (   ) Promove a ampliação da orofaringe. 
(2) Cabeça inclinada (   ) Promove o estreitamento da orofaringe. 
(3) Cabeça para trás (   ) Aumenta oclusão das vias respiratórias. 
(4) Cabeça para baixo (   ) Aumenta o fechamento das pregas vocais. 
(5) Rotação de cabeça (   ) Elimina a ação da gravidade sobre resíduos na faringe. 

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

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

Questão 31 (Peso 1,00) 

Na adolescência, ocorre mudança no comprimento das pregas vocais e, consequentemente, na 
frequência fundamental da voz em uma relação _________, ou seja, com uma ________ estrutura 
vibrátil, ________ será a frequência vibratória, havendo o agravamento vocal esperado (ALMEIDA; 
BALATA, 2014).  

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

A) direta / maior / maior 
B) direta / maior / menor 
C) direta / menor / menor 
D) indireta / menor / maior 
E) indireta / maior / menor 
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Questão 32 (Peso 1,00) 

Sobre a voz de pacientes com câncer de laringe submetidos a laringectomias horizontais 
supraglóticas, é correto afirmar que   

A) a soprosidade é observada pela perda da função esfinctérica da laringe.  
B) a rugosidade é a principal característica em virtude do encurtamento do trato vocal. 
C) o padrão ressonantal não está comprometido, apesar da alteração estrutural da laringe.  
D) o padrão de voz molhado pode ser observado em virtude do acúmulo de saliva e/ou alimento na 

neolaringe. 
E) o padrão ressonantal é alterado, com predomínio de ressonância cul de sac, em virtude da posição 

elevada e posteriorizada da língua. 

Questão 33 (Peso 1,00) 

Considerando as inter-relações anatômicas e fisiológicas das estruturas envolvidas nas funções de 
fonação e deglutição, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) As paralisias de prega vocal estão entre as causas mais comuns de aspiração de resíduos 
e/ou líquidos durante a deglutição. 

(   ) O fechamento da laringe durante a fase orofaríngea da deglutição ocorre pela participação 
da epiglote e das pregas vestibulares e vocais. 

(   ) O mecanismo de elevação da laringe na fase orofaríngea da deglutição está associado à 
penetração de resíduos em vias aéreas inferiores. 

(   ) Alterações vocais relacionadas a fase oral preparatória e fase oral da deglutição são 
comuns, e nem sempre estão associadas à presença de desequilíbrios musculares 
orofaciais. 

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 V F V 
E) F F V V 

Questão 34 (Peso 1,00) 

Sobre a avaliação e tratamento da voz para indivíduos com surdez, analise as assertivas a seguir. 

A qualidade vocal de indivíduos com surdez pode se apresentar alterada em relação à ressonância, 
sendo hipernasal, hiponasal ou cull de sac 

PORQUE 

apesar das estruturas anatômicas e os processos fisiológicos envolvidos na fonação estarem 
preservados, o feedback auditivo reduzido ou ausente interfere no monitoramento da 
movimentação do esfíncter velofaríngeo e no posicionamento da língua. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que  

A) as duas assertivas são falsas.    
B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.   
C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.   
D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.   
E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

Questão 35 (Peso 1,00) 

Na laringectomia ________, a principal alteração fonoaudiológica observada é __________, 
enquanto que na laringectomia __________ observa-se frequentemente alteração __________. 

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

A) frontal anterior / na deglutição / parcial vertical / no padrão ressonantal 
B) parcial vertical / na deglutição / horizontal supraglótica / no padrão vocal 
C) parcial vertical / no padrão vocal / horizontal supraglótica / na deglutição 
D) horizontal supraglótica / no padrão vocal / parcial vertical / na deglutição 
E) horizontal supraglótica / no padrão ressonantal / parcial vertical / na deglutição 



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 001/2018 

(Código 224) 

                             Realização: CEREMAPS, ESPBA e Fundação CEFETBAHIA 11

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

Questão 36 (Peso 1,00) 
Segundo Shepherd (2002), o crescimento e o desenvolvimento dependem dos processos de 
maturação, determinados pelo código genético, mas também da experiência da criança e das suas 
oportunidades de interação com o meio ambiente, ficando evidente que uma das características do 
desenvolvimento motor normal é a sua grande variabilidade.  
A respeito do desenvolvimento motor, é correto afirmar que 
A) o Reflexo de Galant está presente desde o nascimento e desaparece por volta de seis meses de 

vida. 
B) no desenvolvimento motor, a maturação segue duas direções: céfalo-caudal ou craniocaudal, e 

próximo-distal. 
C) o Reflexo de marcha, no qual o bebê “deambula” quando toca os pés em superfície de apoio, 

permanece até um ano de vida.  
D) no Reflexo de Moro, há flexão da cabeça, adução e elevação de ambos os membros superiores, 

seguida do retorno à posição habitual. 
E) a manutenção do Reflexo Tônico-Cervical Assimétrico (RTCA) após os três meses de vida ajuda o 

bebê a utilizar as mãos na linha média.  
Questão 37 (Peso 1,00) 

“O processo cognitivo tem início nos reflexos do recém-nascido e progride por fases até o raciocínio 
lógico e formal do adulto” (LOPES et al, 2010, p. 7). A respeito do desenvolvimento cognitivo infantil 
típico, é correto afirmar que 
A) os bebês podem emitir ruídos, como choro, mas não vocalizam até cerca de nove meses. 
B) aos12 meses de idade, ao se ocultar um objeto, a criança age como se ele não existisse mais. 
C) a partir de um mês de vida, o bebê identifica o rosto que está a sua frente e interage com um sorriso.  
D) aos sete meses, o choro e as expressões faciais da criança ainda predominam como meio de 

comunicação. 
E) segundo Piaget, na fase operacional concreta (dos 7 aos 11 anos), o sujeito alcança o padrão 

intelectual que persistirá durante a idade adulta. 
Questão 38 (Peso 1,00) 

As alterações neurológicas nas crianças podem estar presentes no nascimento ou ao longo da infância. 
A respeito das alterações que podem afetar as crianças, é correto afirmar que 
A) as lesões cerebrais traumáticas são poucos frequentes na infância, mas podem levar a morte ou 

sequelas para o resto da vida. 
B) as crianças acometidas pela Síndrome Congênita Associada ao Zika Vírus apresentam hipotonia, 

hiperreflexia e alterações visuais. 
C) a hidrocefalia associada à espinha bífida é causada pela obstrução das vias normais do fluxo de 

líquido cefalorraquidiano no cérebro. 
D) na paralisia cerebral do tipo diplegia espástica, há aumento do tônus nos braços, mas pouco ou 

nenhum envolvimento nas pernas.  
E) no Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC), a criança apresenta alterações no 

cerebelo que levam à incoordenação motora. 
Questão 39 (Peso 1,00) 

“A paralisia cerebral descreve um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento 
e postura atribuído a um distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro 
fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa” (Brasil, 2013). 
Considerando a classificação da paralisia cerebral segundo as características clínicas mais 
dominantes, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
(1) Atáxica (   ) Distonia. 
(2) Espástica (   ) Sistema piramidal. 
(3) Discinética (   ) Sistema extrapiramidal. 
  (   ) Aumento do tônus muscular. 
  (   ) Cerebelo e vias cerebelares. 
  (   ) Aumento da base de sustentação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) 3 2 3 2 1 1 
B) 3 2 1 2 3 1 
C) 1 3 2 3 2 1 
D) 2 1 3 2 3 1 
E) 2 3 2 3 1 1 
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Questão 40 (Peso 1,00) 

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

Em relação aos conceitos de reflexos primitivos infantis, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A persistência do reflexo de Moro após os seis meses de vida sugere fortemente uma doença 
neurológica. 

(   ) O surgimento do reflexo de preensão plantar após os quatro meses sugere uma disfunção de 
trato piramidal. 

(   ) O atraso no aparecimento do reflexo do paraquedista pode ser um fator preditivo de futuros 
atrasos no desenvolvimento motor voluntário. 

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

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

Questão 41 (Peso 1,00) 

A caderneta de saúde da criança é um instrumento importante de vigilância que facilita o 
acompanhamento integral da saúde infantil.  

Sobre a caderneta de saúde da criança, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O registro gráfico do perímetro encefálico da criança na caderneta deve acontecer até os dois 
anos. 

(   ) A primeira parte da caderneta é destinada aos profissionais de saúde para registro de 
informações relacionadas à saúde da criança. 

(   ) A Caderneta de Saúde da Criança acompanha o crescimento e o desenvolvimento da criança, 
do nascimento até os nove anos. 

(   ) O registro correto das informações na caderneta de saúde da criança é responsabilidade, 
exclusiva, dos médicos e enfermeiros que assistem à criança. 

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

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

Questão 42 (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 
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Questão 43 (Peso 1,00) 

Conforme a Associação Brasileira de Psicomotricidade (2018), “psicomotricidade é a ciência que tem 
como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo 
interno e externo”. Sobre a psicomotricidade, é correto afirmar que 

A) a praxia global compreende a micromotricidade e a perícia manual, consistindo em atividades 
motoras sequenciais. 

B) a bateria psicomotora (BPM) busca identificar alterações neurológicas nas crianças para nortear a 
intervenção. 

C) a tonicidade envolve ajustamentos posturais antigravitacionais, que servem de suporte às respostas 
motoras vigilantes e integradas. 

D) a equilibração compreende o predomínio funcional de um hemicorpo, sendo importante no processo 
de construçao da aprendizagem. 

E) a psicomotrocidade relaciona o movimento, o intelecto e o afeto, trabalhando a conscientização 
corporal a partir de jogos e atividades lúdicas. 

 

Questão 44 (Peso 1,00) 

“A estimulação precoce de bebês nascidos com alterações do desenvolvimento neuropsicomotor [...] 
objetiva o desenvolvimento dos vários sistemas orgânicos funcionais [...] dependentes ou não da 
maturação do Sistema Nervoso Central [...]” (BRASIL, 2016, p. 14).  

A respeito da organização do cuidado para a estimulação precoce e o desenvolvimento psicomotor, é 
correto afirmar que 

A) é fundamental que os cuidadores sejam orientados sobre como estimular a criança no domicílio. 
B) bebês de qualquer idade, podem ser colocados em supino e puxados para sentar, visando o 

estímulo ao controle cervical. 
C) o estímulo ao sentar deve ser realizado quando a criança já apresenta controle de tronco para que 

não provoque alteração na estrutura vertebral. 
D) o período prioritário para realizar estimulação precoce corresponde à idade entre zero e seis anos, 

pois é quando o cérebro apresenta um rápido desenvolvimento. 
E) quanto à motricidade, a estimulação deve ser focada em trabalhar e reforçar um mesmo movimento 

para que a criança aprenda o movimento adequado.  

 

Questão 45 (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. 
  



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 001/2018 

(Código 224) 

                             Realização: CEREMAPS, ESPBA e Fundação CEFETBAHIA 14

Questão 46 (Peso 1,00) 

Estudos vêm demonstrando que a Síndrome Congênita associada ao Zika Vírus (SCZV) traz alterações 
no perímetro cefálico da criança, em estruturas cerebrais como córtex, tronco cerebral e cerebelo, 
levando a uma deficiência múltipla. Nesse sentido, a Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) tem sido apontada como uma importante ferramenta.  
Sobre a CIF, é correto afirmar que 
A) o conhecimento de fatores ambientais se torna mais importante do que conhecer alterações nas 

funções e estruturas do corpo. 
B) a CIF considera que as limitações de atividades são problemas que um indivíduo pode enfrentar ao 

se envolver em situações de vida. 
C) a CIF pode auxiliar no conhecimento sobre o estado funcional das crianças e sobre suas condições 

de vida, e fornecer subsídios para políticas de inclusão social. 
D) os fatores atitudinais, que, muitas vezes, dificultam a inclusão social dessas crianças, são 

observados no componente participação.  
E) o enfoque da CIF na doença permite que o Fisioterapeuta identifique distintos níveis de 

funcionalidade ao avaliar duas crianças com SCZV. 

Questão 47 (Peso 1,00) 

A primeira consulta do recém-nascido (RN) constitui um momento propício para a estimulação e 
orientação das famílias, assim como para realizar imunizações, verificar a realização da triagem 
neonatal e para estabelecer ou reforçar a importância da rede de apoio familiar. Nesse momento, o 
profissional de saúde deve avaliar as situações de vulnerabilidade inseridas no contexto. 

Sobre a primeira consulta do RN, é correto afirmar que 

A) a manutenção do aleitamento materno deve ser reforçada durante a primeira consulta, mesmo em 
bebês de mães HIV-positivo. 

B) a primeira consulta do RN deve ser realizada em tempo breve (inferior a 10 minutos) para garantir 
a não interrupção do ciclo de sono do RN. 

C) a primeira consulta do RN deve ser realizada após os quinze dias de vida da criança, pois é o 
período ideal para a realização da triagem neonatal (ou teste do pezinho). 

D) a primeira consulta do RN deve acontecer na primeira semana de vida, podendo ser realizada 
através de uma visita domiciliar conduzida por médico(a) ou enfermeiro(a). 

E) nos casos onde o parto aconteceu em ambiente hospitalar, a primeira consulta do RN deve 
acontecer após os primeiros quinze dias de vida da criança, pois o RN passou por uma avaliação 
geral da alta hospitalar. 

Questão 48 (Peso 1,00) 

“Acredita-se que o trabalho em equipe amplia a visão do processo de saúde, envolvendo diferentes 
saberes e intervindo, para além do âmbito individual e clínico, na família e nas condições 
socioambientais da comunidade atendida” (OBSERVATÓRIO DE RECURSOS HUMANOS EM 
SAÚDE, 2007, p. 8). 

Sobre o trabalho em equipe multidisciplinar, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O trabalho em equipes multidisciplinares da Equipe de Saúde da Família (ESF) se tornou 
um dos principais instrumentos de intervenção no cuidado em saúde, sendo reconhecido 
como ferramenta ampliada de cuidado. 

(   ) A articulação dos olhares dos diferentes profissionais de saúde que atuam na ESF 
possibilita o desenvolvimento de ações que ultrapassam a racionalidade da assistência 
curativa, elevando a visão da prevenção e promoção de saúde. 

(   ) Valorizar a racionalidade da assistência curativa em detrimento da prevenção em saúde é 
de suma importância para os casos de atendimento em saúde mental, já que apenas a 
equipe do CAPS está preparada para esse tipo de atendimento. 

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

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



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 001/2018 

(Código 224) 

                             Realização: CEREMAPS, ESPBA e Fundação CEFETBAHIA 15

Questão 49 (Peso 1,00) 

Sobre a integralidade e o processo saúde e doença em pediatria, é correto afirmar que 

A) a resolução dos problemas de saúde das crianças deve ser iniciada pela porta de acesso que os 
pais conseguirem acessar. 

B) as ações de promoção e prevenção à saúde se caracterizam pelos aspectos da fragmentação e 
descontinuidade, que contribuem para o parcelamento do cuidado, pois nenhum sistema de saúde 
esta preparado para garantir que os usuários acessem todos os níveis de cuidado.  

C) o cuidar em saúde se caracteriza por atributos chaves que se constituem entre os aspectos 
objetivos e de prenúncios sociais definidos como legítimos por seus usuários, logo essas ações 
são aceitas, e direcionam para o que o indivíduo define como bem- -estar ou felicidade e a forma 
digna e moral de consegui-la.  

D) o sentido de cuidar envolve o engajamento interpessoal que ultrapassa o exercício das sabedorias 
práticas alicerçadas em tecnologias, porém não há como intervir em saúde apenas baseado em 
métricas alicerçadas em tecnologia, deve-se valorizar a clínica ampliada e o diálogo que garanta a 
autonomia desses sujeitos. 

E) o conceito ampliado de saúde focado apenas na doença permite que a amplitude das situações de 
vida das crianças e suas famílias possam ser pautadas no planejamento de ações e intervenções 
de saúde. Pois, ao pensar a doença e planejar as ações de saúde diminui-se a perceptível 
resistência de usuários e profissionais de saúde nessa forma de fazer saúde.  

Questão 50 (Peso 1,00) 

“A infecção pelo vírus Zika afeta todos os grupos etários e ambos os sexos e, à luz do conhecimento 
atual, é uma doença febril aguda, autolimitada na maioria dos casos, que leva a uma baixa necessidade 
de hospitalização e que, via de regra, não vinha sendo associada a complicações” (BRASIL, 2016, p. 
8). 

Sobre a Zika vírus, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os sinais e sintomas ocasionados pelo vírus Zika, em comparação aos de outras doenças 
exantemáticas (dengue, chikungunya e sarampo), são mais acentuados, diferenciando-se 
pela hiperemia conjuntival. Não há alterações significativas na contagem de leucócitos e 
plaquetas. 

(   ) A infecção pelo vírus Zika pode cursar com febre baixa (ou, eventualmente, sem febre), 
exantema máculopapular, artralgia, mialgia, cefaleia, hiperemia conjuntival e, menos 
frequentemente, edema, odinofagia, tosse seca e alterações gastrointestinais, 
principalmente vômitos. 

(   ) A educação em saúde é uma poderosa arma para combater o mosquito Aedes aegypti, 
transmissor do Zika vírus, da dengue e da febre chikungunya. Essas ações, no entanto, 
são de responsabilidade exclusiva das unidades de saúde da família, pois apenas esses 
profissionais estão preparados para tratar sobre os sinais e sintomas da doença.  

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

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

 

 


