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1 - Em relação à Lei 8.080/90 assinale a alternativa correta:
a) É conhecida como a Lei de Criação dos Conselhos de Saúde e 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 e dá outras providências
b) É conhecida como Lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
c) É conhecida como Lei da Atenção Básica da Saúde e dispõe sobre os
aspectos referentes à implantação dos postos de saúde em municípios
de até 100 mil habitantes e dá outras providências.
d) Trata dos direitos e deveres dos usuários em relação ao atendimento
das equipes de saúde da família e dá outras providências.
2 - A Participação Social no SUS, princípio doutrinário assegurado na
Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90), é parte
fundamental do Pacto pela Saúde. Em relação às ações que devem ser
desenvolvidas para fortalecer o processo de Participação Social, dentro deste
Pacto, analise:
I. Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias nos municípios e
estados, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica.
II. Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
III. Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e
qualificar a participação social no SUS.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)

I, II e III.
I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.

3 - Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, conjunto
de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde é
a definição de:
a)
b)
c)
d)

Rede de Atenção à Saúde.
Região de Saúde.
Universalidade.
Regionalização.
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4 - Segundo artigo 199 da Constituição da República Federativa do Brasil, a
assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Analise os itens abaixo e a
seguir assinale a alternativa correta:
I. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.
III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País.
a)
b)
c)
d)

I,II e III são corretos.
Apenas I e II são corretos.
Apenas III é correto.
Apenas I é correto.

5 - As Comissões Intergestoras são instâncias de pactuação consensual entre
os entes federativos para deﬁnição das regras da gestão compartilhada do
SUS. Em relação às Comissões Intergestoras, é correto aﬁrmar que:
a) A CIT, no âmbito da União, está vinculada à Secretaria Estadual de
Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
b) A CIB, no âmbito do Estado, está vinculada à Secretaria Municipal de
Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
c) À CIB compete exclusivamente a pactuação dos critérios para o
planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de
Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
d) As Comissões Integestoras pactuam as diretrizes gerais sobre Regiões
de Saúde, integração de limites geográﬁcos, referência e
contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações
e serviços de saúde entre os entes federativos (CIR, CIB e CIT).

6) Quais os princípios do SUS
a)
b)
c)
d)

equidade, integralidade e universalidade
resolubilidade, regionalização e pactuação
universalidade, resolubilidade e controle social
qualidade, universalidade e equidade
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7) A Constituição Federal de 1988 na seção II dispõe sobre a Saúde, que
descreve em artigo sobre a saúde ser direito de todos. Para tanto, no art. 198
as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas
diretrizes. Quanto ao atendimento integral, podemos assinalar como
verdadeira:
a) a direção única em cada esfera de governo.
b) a prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
c) participação da comunidade.
d) direção única nas atividades preventivas.

8) É uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto
de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e
os processos de negociação e pactuação entre os gestores:
a)
b)
c)
d)

Hierarquização.
Descentralização.
Controle Social.
Regionalização.

9) São considerados como princípios doutrinários do SUS:
a) UNIVERSALIDADE - o acesso às ações e serviços deve ser garantido a
todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação,
ou outras características sociais ou pessoais.
b) EQUIDADE - significa considerar a pessoa como um todo, devendo as
ações de saúde procurar atender a todas as suas necessidades.
c) INTEGRALIDADE - é um princípio de justiça social que garante a
igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie. A rede de serviços deve estar atenta às necessidades
reais da população a ser atendida.
d) HIERARQUIZAÇÃO - ou seja, a democratização dos processos
decisórios consolidado na participação dos usuários dos serviços de
saúde nos chamados Conselhos Municipais de Saúde.
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10) . No país democrático como o Brasil, que vem tentando consolidar o SUS
desde 1990 os técnicos e políticos devem conhecer o perfil sócio sanitário do
território para:
I - Planejar ações de saúde adequadas para a realidade local garantindo a
equidade.
II- Propor políticas públicas para populações expostas específicas.
III - Contextualizar as políticas públicas em determinados períodos ou época.
IV – Priorizar o atendimento curativo, centrado no médico e nos grandes
hospitais para toda a população.
Estão corretas apenas as afirmações;
a)
b)
c)
d)

II e IV.
I e IV.
I, III e IV.
I, II e III.

11) Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa
correta:
a) A Estratégia Saúde da Família (ESF) deve ser implementada
focalmente, ou seja, em regiões periféricas.
b) O núcleo central da ESF deve ser o médico, por intermédio da Medicina
de Família e Comunidade.
c) O agente comunitário tem papel decisivo na área administrativa interna
da unidade de saúde da ESF.
d) A ESF utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade
que devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e
relevância em seu território.
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12) Analise abaixo as responsabilidades e atribuições da equipe do Programa
de Saúde da Família (PSF):
I. Conhecer as famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas
de saúde mais comuns a que estão expostos.
II. Executar os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância
epidemiológica, nos diversos ciclos da vida.
III. Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso.
IV. Prestar assistência integral visando promover a saúde por meio da
educação sanitária.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

I, II, III
II, III, IV
I, II, III, IV
I, III, IV

13) Em relação à dengue, é correto afirmar que
a) Pela história natural da doença, geralmente as formas graves aparecem
após aumento importante da temperatura.
b) Aciclovir reduz, comprovadamente, a probabilidade de evolução para
forma grave da doença.
c) O tratamento clínico geralmente consiste em medidas sintomáticas
d) Ao viajar para uma área endêmica, recomenda-se a aplicação de vacina.
14) Mulher de 50 anos, com sobrepeso (IMC 27 kg/m2), hipertensa controlada
com medicações e com antecedentes de diabetes gestacional, procura
atendimento médico para investigação laboratorial periódica a fim de avaliar
sua regulação glicêmica. Foi solicitada glicemia de jejum, que resultou
114mg/dL. O próximo passo seria:
a) Teste oral de tolerância à glicose (TTG-75g).
b) Investigar Diabetes mellitus em 3 a 7 anos, dependendo do grau de
suspeita clínica.
c) Iniciar metformina.
d) Orientar retorno, se apresentar poliúria e polidipsia.
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15) Mulher de 49 anos, obesa, apresenta quadro de emagrecimento rápido e
inexplicado, polaciúria e polidipsia. Solicitados os seguintes exames: glicemia:
350; creatinina: 2,5; e EAS que revelou 4+ de glicose, 4+ proteínas, 4+
hemoglobina, 80 leucócitos p/c e cetonúria. No que se refere ao tratamento
farmacológico do Diabetes mellitus tipo 2, é recomendado:
a) Tratar imediatamente com metformina.
b) Tratamento imediato com sulfonilureia.
c) Tratamento imediato com insulina, sem necessidade de passar pela
etapa inicial com metformina.
d) Iniciar imediatamente metformina e sulfonilureia.
16) Para pacientes hipertensos em estágio 2 (pressão arterial sistólica ≥
160mmHg e pressão arterial diastólica ≥ 100mmHg), pode-se considerar o uso
de associações de fármacos anti-hipertensivos como terapia inicial. Ao usar
diurético tiazídico associado a betabloqueador, os riscos mais importantes são:
a)
b)
c)
d)

Hipercalemia e hiperuricemia
Hipocalemia e broncoespasmo
Hipocalemia e tosse
Hipercalemia e bradiarritmia

17) Dentre as opções abaixo a respeito da transmissão do vírus HIV é FALSO
afirmar que:
a) A transmissão se faz por contato sexual (homossexual ou heterossexual)
desde que haja contato das mucosas com secreções genitais
contaminadas;
b) O compartilhamento de agulhas e seringas por usuários de drogas é
importante fator responsável pela transmissão do vírus HIV via
sanguínea;
c) Fatores socioeconômicos são importantes para justificar maior
vulnerabilidade dos segmentos de menor renda e escolaridade na
infecção pelo vírus HIV;
d) A transmissão vertical, da mãe infectada para seu filho é feita
exclusivamente no momento do parto.
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18) Em relação ao acompanhamento pré-natal de baixo risco, assinale a
alternativa correta.
a) O rastreamento da hepatite B deve ser realizado somente nas gestantes
com maior risco para DST
b) Para o rastreamento da sífilis, realiza-se o VDRL e o FTA-Abs.
c) O exame comum de urina e a urocultura realizados na primeira consulta,
seguidos de tratamento nos casos de cultura positiva, reduzem o risco
de pielonefrite e parto prematuro.
d) A solicitação da ultrassonografia obstétrica é fundamental, já que pode
detectar malformações, definir com maior acurácia a idade gestacional e
identificar gestação gemelar.
19) Relacione as doenças sexualmente transmissíveis da coluna a com a
coluna b:
Coluna A
1- Gonorréia
2- Cancro mole
3- Sífilis
4- Herpes Genital
a)
a)
b)
c)
d)

Coluna B
( ) Haemophilus ducreyi
( ) Cancro duro
( ) Neisseria
( ) Aciclovir

A ordem correta é:
1,4,2,3;
2,4,3,1;
2,3,1,4;
4,3,1,2.

20) A doença é muita antiga e se apresenta como endemia solidamente
enraizada no Brasil. Há mais de vinte anos o número absoluto de casos da
doença está em torno de 80.000 casos novos a cada ano. Este fato determina
uma queda da incidência às custas do aumento da população. A incidência
atual está em torno de 43 casos por 100.000 habitantes em 2006. Destes, pelo
menos 5.000 pessoas morrem todos os anos pela doença. Atualmente a
doença ataca principalmente o adulto masculino jovem e prefere as populações
carentes que vivem em favelas, invasões ou áreas de habitação improvisada,
além de indígenas, quilombolas e a população carcerária. Este relato retrata a
realidade epidemiológica brasileira da:
a)
b)
c)
d)

Esquistossomose;
Tuberculose pulmonar;
Doença de chagas;
AIDS.
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21) “Mudança na lógica do atendimento realizado por profissional de saúde
que, utilizando protocolos técnicos, avalia o critério de priorização do
atendimento, conforme o agravo à saúde e não a ordem burocrática de
chegada.” (HumanizaSUS). O conceito refere-se a:
a)
b)
c)
d)

Acolhimento.
Urgência / emergência.
Classificação de risco.
Assistência especializada.

22) Para Emerson Merhy, ‘’O acolhimento significa a humanização do
atendimento, o que pressupõe a garantia de acesso a todas as pessoas
(acessibilidade universal). Diz respeito, ainda, à escuta de problemas de saúde
do usuário, de forma qualificada, dando-lhe sempre uma resposta positiva e
responsabilizando com a resolução do seu problema”. O acolhimento deve
garantir, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

a resolutividade, o objetivo final do trabalho em saúde.
o vínculo necessário entre o serviço e a população usuária.
a responsabilização para com o problema de saúde do usuário.
o acesso facilitado nos serviços de saúde, permitindo a porta aberta na
atenção hospitalar.

23) A principal via de contágio da hepatite A é:
a)
b)
c)
d)

Oral-fecal;
Parenteral;
Vertical;
Sexual.

24) Quais os principais sintomas da Influenza A (H1N1)?
a) Febre alta superior a 38º/ tosse/ dor de cabeça/ dores musculares e nas
articulações/ dificuldade respiratória;
b) Coriza/ tosse/ dor de cabeça/ dores musculares e nas articulares/
dificuldade respiratória;
c) Febre alta superior a 38º/ tosse/ vômito/ dores musculares e nas
articulações/ dificuldade de locomoção;
d) Febre alta inferior a 38º/ tosse/ dor de cabeça/ dores musculares e nas
articulações/ dificuldade respiratória.
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25) Assinale a alternativa correta.
a) Peridomicilio: é um conjunto de áreas contíguas que pode corresponder
à delimitação de um Distrito Sanitário, de uma Zona de Informação do
IBGE ou a outro nível de agregação importante para o planejamento e
avaliação em saúde no Município
b) Segmento Territorial: é o conjunto de microáreas sob a responsabilidade
de uma equipe de saúde.
c) Microarea: o espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a
750 pessoas e corresponde à área de atuação do ACS.
d) Área: é o espaço externo próximo à casa e que inclui os seus anexos.

ATUALIDADES

26) Vivemos em uma época de grandes ondas de migração internacional. De
acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 3% da
população do mundo vive longe do país em que nasceu. O número de
imigrantes dobrou nas últimas três décadas e superou o patamar dos 190
milhões em 2005, todos à procura de oportunidades de trabalho ou em fuga de
conflitos armados.
Atualidades Vestibular, abril/2009, p. 124.

Tomando o texto como referência inicial, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Situados junto ao Estreito de Gibraltar, onde Europa e África encontram-se
mais próximos, Ceuta e Melilla são enclaves portugueses no Marrocos,
resquícios do período colonial, que servem de rotas de passagem de
imigrantes africanos rumo à Europa.
b) A Espanha, em função de sua localização geográfica, funciona como uma
espécie de “ponte” entre a Europa e a África, razão pela qual é um país
que sofre intensamente os impactos da imigração ilegal e que tem
endurecido sua política de imigração.
c) A África é um continente que ilustra adequadamente a ideia de migrações
em decorrência de “fuga de conflitos armados”, já que são frequentes, ali,
guerras civis por motivações étnicas, religiosas ou econômicas.
d) No Brasil, é comum a entrada de imigrantes ilegais, vindos dos países mais
próximos, como Paraguai e Bolívia, ou até mesmo de orientais, que
chegam via Oceano Pacífico e entram pelas fronteiras menos vigiadas da
Amazônia e do Centro-Oeste
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27) A natureza da Biodiversidade é uma preocupação central entre os desafios
ambientais, pois está diretamente ligada à sobrevivência humana. Durante a
Rio+20, foi publicada, pela União Internacional para a Conservação da
Natureza, a “Lista Vermelha” que analisa o risco de extinção de milhares de
espécies. O resultado da pesquisa foi um alerta: estão sob ameaça 41% das
espécies de anfíbios, 33% dos corais construtores de recifes, 25% dos
mamíferos e 13% das aves analisadas (Atualidades – Guia do Estudante – 2º
semestre/2012 – Abril).
Marque a opção correta.
a) Os cnidários ou celenterados, como, por exemplo, os corais, águas-vivas,
anêmonas, caravelas, hidras e estrelas-do-mar, são seres aquáticos
exclusivamente marinhos.
b) Os anfíbios, como por exemplo: sapos, cobras, salamandras e rãs, são de
grande importância para o equilíbrio ecológico de determinados
ecossistemas, pois geralmente são predadores de insetos e de outros
pequenos invertebrados e servem de alimento para vertebrados, inclusive o
homem.
c) As aves mantêm a temperatura corporal (homeotermia), através de
mecanismos fisiológicos, em torno de 40 a 42 graus centígrados,
apresentando elevada taxa metabólica, necessária para a sua atividade,
sobretudo o voo.
d) Os mamíferos são encontrados em todos os ambientes: na terra, na água e
no ar. A baleia, o golfinho e o peixe-boi são mamíferos aquáticos que
pertencem à ordem Cetacea.

28) Nas últimas décadas, a estabilidade econômica fez com que o Brasil fosse
um dos países que mais subissem no ranking das maiores economias
mundiais. Em meio à crise que atingiu as nações européias, o país ultrapassou
a Itália e se tornou a sétima maior economia em 2010. No final do ano passado
[2011], superou o Reino Unido e assumiu a 6a posição do ranking, liderado por
Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França.
(http://educacao.uol.com.br/disciplinas/atualidades/economia-em-marcha-lentabrasil-perde-posto-de-sexta-economia-mundial.htm)
No ano de 2012, o Brasil perdeu a 6ª posição, entre outros fatores, devido
a)
b)
c)
d)

à desaceleração da economia e à desvalorização do real perante o dólar.
à redução acentuada do mercado interno e ao aumento da dívida pública.
à diminuição do setor terciário da economia e à crise na agroindústria.
ao crescente déficit da balança comercial e ao sucateamento das
indústrias.
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29) Segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
divulgados no mês de janeiro de 2014, o índice de desemprego no Brasil é o
menor desde 2002. Sobre o assunto são feitas as afirmações:
I. Em 2013 houve uma alta de mais de 10% na renda média dos trabalhadores.
II. Apesar do baixo índice de desemprego, está ocorrendo uma desaceleração
no ritmo de criação de vagas.
III. Os setores que mais ofereceram vagas foram o comércio e os serviços.
Está correto o que consta APENAS em
a)
b)
c)
d)

I.
I e II.
I e III.
II e III.

30) Segundo a Norma Regulamentadora 4 (NR), para dimensionar um Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT), deve-se utilizar
a) a gradação do risco de todas as atividades desenvolvidas no
estabelecimento nos últimos 5 anos.
b) a gradação do risco da atividade principal e o número total de empregados
do estabelecimento de acordo com o previsto nos quadros I e II.
c) a média da gradação de risco de todas as atividades desenvolvidas e o
número total de empregados do estabelecimento
d) a gradação da atividade de maior risco e o número de empregados que se
dedicam a essa atividade.

