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0O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.

0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento da 
Folha de Respostas da Prova Objetiva.
0O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando o 
Caderno de Questões e a Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0O Caderno de Questões será disponibilizado para consulta no site da Cetro Concursos, juntamente com a divulgação do gabarito,  
a partir do dia 14 de fevereiro de 2012. 
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, 
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

ATENÇÃO
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0Todas as questões deverão ser respondidas.
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 CONHECIMENTOS GERAIS 

 
1. Assinale a alternativa que não apresenta doenças de notificação compulsória às autoridades sanitárias. 
 

(A) Botulismo, hanseníase e cólera. 
(B) Leptospirose, cancro mole e linfogranuloma venero. 
(C) Rubéola, coqueluche e sarampo. 
(D) Varíola, sífilis congênita e tularemia. 
(E) Febre amarela, poliomielite e doença de   Creutzfeldt-Jacob. 
 
 

2. Paciente adulto jovem, ao reagir a um assalto, recebe um tiro em região torácica anterior e evolui para 
óbito. Analisando o caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta a sequência a ser preenchida na 
Declaração de óbito, respectivamente, da primeira à ultima linha da parte I. 

 
(A) Choque Hemorrágico Agudo/ Perfuração cardíaca/ Projétil de arma de fogo. 
(B) Projétil de arma de fogo/ Perfuração cardíaca/ Choque hemorrágico agudo. 
(C) Parada cardiorrespiratória/ projétil de arma de fogo/ choque hemorrágico. 
(D) Perfuração cardíaca/ parada cardiorrespiratória/ choque hemorrágico agudo. 
(E) Choque hipovolêmico/ parada cardiorrespiratória/ perfuração por projétil de arma de fogo. 

 
 
3. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Em 

relação a esta lei, é incorreto afirmar que 
 

(A) o SUS tem por objetivo executar ações tais como a vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
(B) tem o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
(C) obedece ao princípio da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral. 
(D) exclui a iniciativa privada da participação do SUS. 
(E) atua na execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

 
 
4. A Lei nº 8.142/90 define a formação do Conselho de Saúde, que não é composto por 
 

(A) profissionais de saúde. 
(B) representantes do governo. 
(C) médicos concursados. 
(D) prestadores de serviços. 
(E) usuários. 
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5. Preocupados com a relação entre inseticidas organoclorados e o surgimento de neoplasias em 
agricultores, um pesquisador separou dois grupos de mil trabalhadores rurais expostos e não expostos ao 
inseticida para avaliar a ocorrência de neoplasia. Esse tipo de estudo pode ser classificado como 

 
(A) ensaio Clínico. 
(B) caso-controle. 
(C) estudo ecológico. 
(D) estudo de Coorte. 
(E) estudo randomizado. 

 
 
6. Paciente de 65 anos em uso metoprolol após episódio de IAM. Para este caso, o uso do betabloqueador 
 

(A) é considerado uma medida de prevenção primordial. 
(B) é considerado uma medida de prevenção primária. 
(C) é considerado uma medida de prevenção secundária. 
(D) é considerado uma medida de prevenção terciária. 
(E) não é considerado uma medida de prevenção, pois o paciente já sofreu o IAM. 

 
 
7. Em determinadas situações, o SUS não consegue garantir a cobertura assistencial à população de alguns 

municípios. Nesses casos, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer a algumas instituições, havendo 
preferência por 

 
(A) entidades sem fins lucrativos. 
(B) institutos de referência estadual. 
(C) hospitais universitários. 
(D) hospitais privados. 
(E) serviços de municípios vizinhos. 

 
 
8. Paciente de 40 anos, sexo feminino, ao realizar o autoexame, identifica um nódulo na mama E. 

Preocupada, sai de casa correndo e sem documentos, mas ao chegar à UBS são exigidos documentos 
como CPF e carteira de trabalho. De acordo com o SUS, esse procedimento contraria o Princípio da 

 
(A) Regionalização. 
(B) Equidade. 
(C) Integralidade. 
(D) Universalidade. 
(E) Hierarquização. 

 
 
9. De acordo com a Lei nº 8.142/90 sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, a Conferência 

Nacional de Saúde deve reunir-se com a seguinte periodicidade: 
 

(A) 1 (um) ano. 
(B) 2 (dois) anos. 
(C) 3 (três) anos. 
(D) 4 (quatro) anos. 
(E) 5 (cinco) anos. 
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10. Um paciente em estado terminal por câncer gástrico faleceu durante o transporte entre o serviço de 
Pronto Atendimento (PA) e o hospital. Contudo, o médico que o acompanhou na ambulância não se 
considera apto a preencher a Declaração de Óbito (DO). Na condição de diretor clínico do PA, 
pressupondo que a causa de morte foi natural e que o paciente possui registros de outros atendimentos na 
unidade, assinale a alternativa que apresenta o tipo de conduta administrativa que deve ser adotada neste 
caso. 

 
(A) Constituir sindicância interna para apurar a causa do óbito. 
(B) Encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal. 
(C) Orientar o médico que transportou o paciente a preencher a DO. 
(D) Orientar a enfermeira de plantão que preencha a DO. 
(E) Orientar o médico do hospital de referência a preencher a DO. 
 
 
 

 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
 
 
11. Segundo a Portaria n° 104/11 do Ministério da Saúde, acerca da notificação de doenças, agravos e 

eventos da saúde pública, correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
1. Doença. (   ) Manifestação de doença ou 

uma ocorrência que apresente 
potencial para causar doença. 

2. Agravo. (   ) Qualquer dano à integridade 
física, mental e social dos 
indivíduos provocado por 
circunstâncias nocivas. 

3. Evento. (   ) Enfermidade ou estado 
clínico, independentemente 
de origem ou fonte, que 
represente ou possa 
representar um dano 
significativo para os seres 
humanos. 

 
(A) 3/ 2/ 1 
(B) 3/ 1/ 2 
(C) 2/ 3/ 1 
(D) 1/ 2/ 3 
(E) 2/ 1/ 3 
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12. Sobre a notificação de doenças, agravos e eventos da saúde pública, marque V para verdadeiro ou F para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) A notificação compulsória é obrigatória apenas a médicos, enfermeiros e estabelecimentos públicos 

de saúde, excluindo-se da obrigatoriedade outros profissionais de saúde e os estabelecimentos 
particulares de saúde e ensino. 

(   ) É vedado aos gestores estaduais e municipais do SUS a exclusão de doenças, agravos e eventos 
constantes nos Anexos da Portaria 104/11 do Ministério da Saúde. 

(   ) É vedada a elaboração de listas estaduais ou municipais de Notificação Compulsória, no âmbito de 
sua competência e de acordo com perfil epidemiológico local. 

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

 
 
13. De acordo com a Portaria n° 104/11 do Ministério da Saúde, são doenças, agravos e eventos da saúde 

pública constantes na Lista de Notificação Compulsória, exceto: 
 

(A) Dengue. 
(B) Esquistossomose. 
(C) Toxoplasmose. 
(D) Leptospirose. 
(E) Poliomielite. 

 
 
14.  De acordo com a Portaria n° 104/11 do Ministério da Saúde, são doenças, agravos e eventos da saúde 

pública constantes na Lista de Notificação Compulsória Imediata, exceto 
 

(A) Febre Amarela. 
(B) Febre do Nilo Ocidental. 
(C) Hantavirose. 
(D) Tétano. 
(E) Tularemia. 

 
 
15. Em 1990, foi implantado pelo Ministério da Saúde o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC), com o objetivo de 
 

I. reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território 
nacional. 

II. propiciar ações de atenção à gestante e ao recém-nascido, subsidiando as intervenções relacionadas à 
saúde da mulher e da criança para todos os níveis do SUS. 

III. permitir a identificação de prioridades de intervenção por meio do acompanhamento da evolução das 
séries históricas do SINASC. 

IV. atuar no controle da taxa de natalidade do País, com políticas públicas rígidas. 
 

É correto o que está contido em 
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(A) III e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I e III, apenas. 

 
 
16. Em relação à vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, marque V para verdadeiro ou F para 

falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
(   ) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deverá escolher o método de vigilância 

epidemiológica mais adequado às características do hospital, à estrutura de pessoal e à natureza do 
risco da assistência, com base em critérios de magnitude, gravidade, redutibilidade das taxas ou 
custo. 

(   ) São recomendados os métodos prospectivos e transversais para determinar taxas de inciência ou 
prevalência. 

(   ) São recomendados os métodos de busca transversais de coleta de dados para vigilância 
epidemiológica das infecções hospitalares. 

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

 
 
17. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado, principalmente, pela 

notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de 
notificação compulsória. A respeito deste sistema, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Embora seja um instrumento de grande relevância para planejamento e intervenções na saúde, seu 

uso é centralizado e restrito, permite apenas aos médicos e secretarias o acesso às informações 
contidas no sistema. 

(B) A Ficha Individual de Notificação (FIN) deve ser preenchida pelas unidades assistenciais uma vez 
por ano para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de notificação 
compulsória. 

(C) A comunicação entre as Secretarias Estaduais de Saúde e a Secretaria de Vigilância em Saúde deve 
ser realizada anualmente. 

(D) Caso não ocorra nenhuma suspeita de doença, as unidades não precisam preencher o FIN, evitando, 
assim, a subnotificação. 

(E) Caso os municípios não alimentem o banco de dados do SINAN, por dois meses consecutivos, são 
suspensos os recursos do Piso de Assistência Básica. 
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18. Para serem caracterizadas como hospitalares, as infecções 
 

(A) devem ser associadas à complicação ou extensão de infecção já presentes na internação. 
(B) em recém-nascidos com nascimento domiciliar devem apresentar evidência clínica de infecção na 

admissão ou até 48h de hospitalização. 
(C) relacionadas à assistência à saúde (IRAS) devem se manifestar em até 48h de internação, no caso de 

recém-nascidos procedentes de outra instituição. 
(D) em recém-nascidos reinternados na mesma instituição devem apresentar evidência clínica de 

infecção cujo período de incubação ultrapasse 1 ano. 
(E) devem estar ausentes ou em incubação por ocasião da admissão. Caso já estejam em incubação à 

admissão, devem estar relacionadas à prévia hospitalização na mesma instituição. 
 
 
19. O Programa Nacional de Imunização (PNI) completa 40 anos em 2013. O Programa implantou a 

vacinação de adultos, principalmente mulheres em idade fértil, e a de idosos a partir de 60 anos. Sobre o 
PNI, é incorreto afirmar que 

 
(A) idosos são vacinados contra gripe, tétano e difteria. 
(B) idosos hospitalizados e residentes em asilos e casas geriátricas são vacinados contra pneumonia. 
(C) a vacina contra a hepatite B é oferecida a menores de 15 anos na Amazônia Legal e a menores de 

dois anos no resto do País. 
(D) mulheres em idade fértil, entre 12 e 49 anos, são vacinadas contra tétano e difteria. 
(E) ao nascer,  a pessoa deve receber a vacina meningocócica e a tetravalente.  

 
 
20. A raiva é uma virose quase sempre letal ao homem. A transmissão da doença acontece quando o vírus, 

presente na saliva do animal infectado, penetra no organismo, através da pele ou mucosas. Isso pode 
acontecer por meio de mordidas, arranhões, lambidas ou pelo contato com a mucosa dos animais 
contaminados. A respeito desta doença, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Deve-se vacinar animais domésticos e capturar os animais de rua, pois estes podem portar a doença. 
II. O soro antirrábico é utilizado no tratamento pós-exposição à doença. 
III. Deve-se aplicar a vacina antirrábica em animais sadios a partir do terceiro mês de vida, ou em 

filhotes de mães vacinadas a partir dos seis meses. A dose tem que ser repetida anualmente. 
 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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21. Em relação à vacinação de soropositivos, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Quando o soropositivo estiver com a imunidade muito baixa, ele não deve receber vacinas 
compostas por bactérias ou vírus vivos. 

II. Vacina contra hepatite B: deve ser tomada somente quando indicada pelo médico. 
III. Vacina contra a bactéria causadora da meningite (Haemophilus influenzae tipo b): a resposta é pouco 

eficiente nos estádios precoces da infecção pelo HIV. 
IV. Vacina contra a gripe A H1N1 (gripe suína): deve ser tomada somente quando indicada pelo médico. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
(E) I, III e IV, apenas. 

 
 
22. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as 

lacunas. 
 
 A vacinação em viajantes deve ser iniciada pelo menos de ____________ dias antes da viagem, tempo 

necessário para gerar resposta imunológica. Deve-se observar, ainda, que a vacinação em esquema de 
mais de uma dose quase sempre requer intervalo superior a ______ dias para a conclusão. Portanto, 
sempre que possível, estes programas devem ser iniciados de forma que se complete o esquema de 
vacinação antes da viagem. A possibilidade de esquemas acelerados deve ser avaliada quanto à eficácia e 
necessidade de doses extras. 
 
(A) 10 a 15/ 30,60 
(B) 5 a 10/ 20, 40 
(C) 7 a 10/ 30, 40 
(D) 20 a 30/ 50, 60 
(E) 12 a 24/ 40, 60 

 
 
23. As vacinas para viajantes podem ser classificadas em três categorias: de rotina; obrigatórias para 

viajantes (exigidas por lei); e recomendadas em situações específicas. Analise as assertivas abaixo 
relacionadas a este tipo de vacina. 
 
I. Vacinas obrigatórias para viajantes são aquelas exigidas por determinação legal pelos governos dos 

países de destino. 
II. Entre as vacinas obrigatórias para viajantes, estão aquela contra a febre amarela e, em tempos 

recentes, a imunização contra o meningococo com vacina quadrivalente ou bivalente para os que se 
dirigem à Arábia Saudita. 

III. Vacinas recomendadas em situações específicas são aquelas recomendadas devido apenas às 
características do viajante. Incluem-se nesse grupo as vacinas contra hepatite B, febre tifoide, raiva, 
encefalite japonesa e diarreia do viajante. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 
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(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 
24. A OMS aprovou, em 25 de maio de 2005, o novo Regulamento Sanitário Internacional (RSI). Acerca do 

RSI, é incorreto afirmar que 
 

(A) Um viajante de posse de um certificado válido de vacinação contra a febre amarela deverá receber 
outra dose da vacina contra a doença ao entrar no Brasil, sobretudo quando proceder de uma área 
onde a Organização tenha determinado haver risco de transmissão de febre amarela.  

(B) Os certificados de vacinação deverão ser totalmente preenchidos em inglês ou francês, podendo ser 
preenchidos, adicionalmente, numa terceira língua, além de inglês ou francês. 

(C) Exames médicos invasivos, vacinas e afins não serão exigidos de viajantes, exceto quando for 
necessário para determinar se há risco para a saúde pública. 

(D) Se um viajante a quem o Estado puder exigir exame médico nos termos do Regulamento não 
consentir ou permitir os exames ou medidas profiláticas, o Estado poderá recusar a entrada desse 
viajante.  

(E) Na implementação das medidas de saúde de que trata o Regulamento, serão levados em consideração 
o gênero e as preocupações socioculturais, étnicas ou religiosas dos viajantes. 

 
 
25. Em relação ao RSI, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) A vacinação contra a febre amarela pode ser exigida de qualquer viajante, deixando uma área onde a 
Organização tenha determinado a existência de risco de transmissão de febre amarela.  

(B) O certificado internacional de vacinação ou profilaxia deve ser assinado à mão pelo clínico, que 
deverá ser um médico ou outro profissional de saúde autorizado que supervisione a administração da 
vacina ou profilaxia.  

(C) Um Estado Parte não proibirá a aterrissagem de uma aeronave ou a ancoragem de um navio em seu 
território por ser proveniente de área afetada recentemente.  

(D) Um meio de transporte poderá ser considerado suspeito e deverá ser inspecionado à procura de 
vetores e reservatórios se houver um possível caso de doença transmitida por vetores a bordo. 

(E) Os Estados Partes deverão aceitar a desinsetização, desratização e outras medidas de controle dos 
meios de transporte aplicadas por outros Estados, caso tiverem sido aplicados os métodos e materiais 
aconselhados pela Organização. 

 
 
26. A Lei nº 8.069/90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De acordo com o ECA, 

são linhas de ação da política de atendimento 
 
I. políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem. 
II. políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio 

familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. 
III. a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á, exclusivamente, através 

de ações não governamentais. 
 

É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 
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(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) III, apenas. 

 
 
27. Em relação à assistência à saúde de gestantes, prevista no ECA, é obrigatório aos hospitais e demais 

estabelecimentos públicos e particulares 
 

I. manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários coletivos, pelo prazo de seis 
anos. 

II. identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão 
digital da mãe. 

III. fornecer declaração de nascimento em que constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 

IV. manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 
 

É correto o que está contido em 
 
(A) II, III e IV, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) III e IV, apenas. 

 
 
28. Considera-se um caso de hanseníase a pessoa que apresenta um ou mais sinais cardinais e que necessita 

de tratamento poliquimioterápico. Em relação à hanseníase , assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) Lesões e/ou áreas da pele com alteração de sensibilidade. 
(B) Acometimento de nervos periféricos, com ou sem espessamento, associado a alterações sensitivas 

e/ou motoras e/ou autonômicas. 
(C) O diagnóstico de caso de hanseníase é exclusivamente clínico. 
(D) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de 

investigação obrigatória. 
(E) A classificação operacional do caso de hanseníase, visando definir o esquema de tratamento com 

poliquimioterapia, é baseada no número de lesões cutâneas. 
 
 
29. O tratamento da hanseníase é ambulatorial, utilizando-se os esquemas terapêuticos padronizados. Para 

adultos em casos Multibacilares, devem ser utilizadas Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. Desta forma, 
assinale a alternativa que apresenta a dosagem adequada. 

 
(A) Rifampicina: dose mensal de 700g (2 cápsulas de 350 mg), com administração supervisionada. 
(B) Dapsona: dose mensal de 200mg, com administração autoadministrada.  
(C) Clofazimina: dose mensal de 400mg, com administração autoadministrada. 
(D) Dapsona: dose diária de 200mg, com administração supervisionada. 
(E) Clofazimina: dose diária de 50mg, autoadministrada. 
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30. Sobre a hanseníase, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O tratamento Poliquiometerápico padrão é contraindicado em casos de gravidez e aleitamento. 
II. A rifampicina pode interagir com anticoncepcionais orais, potencializando sua ação. 
III. Em crianças com peso inferior a 30kg, deve-se ajustar a dose de acordo com o peso. 
 
É correto o que se afirma em 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 
 
31.  São sintomas e sinais sugestivos utilizados para diagnosticar a tuberculose pulmonar, exceto 
 

(A) tosse seca ou produtiva por três semanas ou mais. 
(B) febre vespertina. 
(C) sudorese noturna. 
(D) astenia. 
(E) aumento de peso. 

 
 
32. Sobre os elementos utilizados para diagnóstico da tuberculose, marque V para verdadeiro ou F para falso 

e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) A segunda amostra de escarro deve ser coletada pela manhã, após escovar os dentes. 
(   ) A primeira amostra de escarro deve ser coletada em jejum. 
(   ) A cultura para o M. tuberculosis é indicada para os suspeitos de tuberculose pulmonar negativos ao 

exame direto do escarro. 
 

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

 
 
33. Os indicadores relativos ao que ocorre na assistência à saúde podem ser agrupados em três tipos: de 

insumos, de processo e de impacto. A esse respeito, correlacione as colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1. Indicadores 

de insumo. 
(   ) Diminuição da 

mortalidade infantil 
causada pelas 
gastroenterites devido ao 
aumento da cobertura de 
saneamento básico. 

2. Indicadores (   ) Leitos de UTI neonatal 
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de impacto. por mil nascimentos. 
3. Indicadores 

de 
processo. 

(   ) Proporção de gestantes 
que fazem pré-natal. 

 
(A) 2/ 3/ 1 
(B) 1/ 3/ 2 
(C) 3/ 2/ 1 
(D) 2/ 1/ 3 
(E) 3/ 1/ 2 

 
 
34. Em 2005, das 58 milhões de mortes ocorridas em todo o mundo, 35 milhões referem-se às doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT). A projeção mostra um aumento futuro de 17% nos próximos 10 
anos. Há mitos que comumente acompanham as DCNT e as tornam negligenciadas na sua abordagem 
mundial pelos governos, pela mídia e pela população em geral. Sobre as DCNT, é correto o afirmar que 

 
(A) as DCNT afetam predominantemente os países ricos.  
(B) as DCNT afetam predominantemente pessoas idosas. 
(C) as DCNT são resultado de estilos de vida não saudáveis. 
(D) algumas pessoas têm muitos fatores de risco e vivem muito tempo, o que justifica a ausência de 

necessidade de preocupar-se com hábitos de vida saudáveis.  
(E) dois dos principais fatores de risco das DCNT são o sedentarismo e a dieta inadequada. 

 
 
35. A temática das violências e dos acidentes entrou na agenda do setor Saúde como um grave problema de 

Saúde Pública no Brasil e no mundo. A violência tornou-se um problema de Saúde Pública porque 
 

(A) evita morte, lesões e traumas físicos e um sem número de agravos mentais, emocionais e espirituais. 
(B) aumenta a qualidade de vida das pessoas e das coletividades. 
(C) dispensa uma readequação da organização tradicional dos serviços de saúde. 
(D) não coloca novos problemas para o atendimento médico preventivo ou curativo. 
(E) evidencia a necessidade de uma atuação muito mais específica, interdisciplinar, multiprofissional, 

intersetorial e engajada do setor, visando às necessidades dos cidadãos. 
 
 
36. Os riscos à saúde relacionados à vida associativa na faixa etária média do estudante de primeira a quarta 

séries são, entre outros, 
 

I. as doenças transmissíveis. 
II. os acidentes domésticos ou de trânsito. 
III. os acidentes com armas de fogo. 
IV. os agravos à saúde associados ao trabalho infantil. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) IV, apenas. 
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(E) III, apenas. 
 
 
37. A Gestão Plena da Atenção Básica é responsável por algumas ações na saúde do trabalhador. A esse 

respeito, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) Emissão de laudos e relatórios circunstanciados sobre os agravos relacionados com o trabalho ou 

limitações deles resultantes, por meio de recursos próprios ou do apoio de outros serviços de 
referência. 

(   ) Realização de ações de vigilância nos ambientes e processos de trabalho, identificando as situações 
de risco e a tomada de medidas pertinentes para a resolução e investigação epidemiológica. 

(   ) Notificação dos agravos à saúde e os riscos relacionados com o trabalho, alimentando regularmente 
o sistema de informações dos órgãos e serviços de vigilância. 

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

 
 
38. Sobre as ações de vigilância em saúde, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale 

a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) As ações de vigilância em saúde ambiental estão centradas nos fatores biológicos do meio ambiente 
que possam promover riscos à saúde humana. 

(   ) A vigilância em saúde do trabalhador, através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, 
destina-se à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. 

(   ) A vigilância em saúde do trabalhador visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

(   ) Na Saúde da Família, a atuação dos profissionais está limitada à ação dentro da Unidade Básica de 
Saúde e de ações dirigidas à solução dos problemas de saúde, de maneira pactuada com a 
comunidade, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias. 

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

 
 
39. Sobre a Vigilância Sanitária, analise as assertivas abaixo. 
 

I. É responsável por ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

II. Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem à saúde. 
III. Abrange o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente à saúde. 

 
É correto o que afirma em 
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(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) II, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
 
40. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação 

compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles a outros órgãos. Assinale a alternativa que não contém um órgão 
onde se possa fazer essa notificação. 
 
(A) Autoridade policial. 
(B) Ministério Público. 
(C) Câmara dos Deputados. 
(D) Conselho Estadual do Idoso. 
(E) Conselho Nacional do Idoso. 

 
 
41. Assinale a alternativa incorreta sobre o Estatuto do Idoso. 
 

(A) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos do 
Estatuto do Idoso e da legislação vigente. 

(B) O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 
superior a 70 (setenta) anos.  

(C) Pelo Estatuto, é garantida a prioridade do idoso na capacitação e reciclagem dos recursos humanos 
nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. 

(D) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-
se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 

(E) Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. 

 
 
42. Assinale a alternativa incorreta acerca do Estatuto do Idoso. 
 

(A) A pena para quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer 
motivo, será reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.  

(B) A pena para quem deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, 
em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa 
causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública será detenção de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e multa.  

(C) A pena para quem abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, 
ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado será 
detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 

(D) A pena para quem expuser a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, 
submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados 
indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado será 
detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.  

(E) Devido ao laicismo, não é obrigação do Estado assegurar à pessoa idosa o direito à liberdade, que 
compreende, entre outros, direito de crença e culto religioso. 
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43. De acordo com o Estatuto do Idoso, o Poder Público criará e estimulará programas de 
 
I. profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para 

atividades esporádicas e não remuneradas. 
II.  preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de um ano, por meio 

de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos 
sociais e de cidadania. 

III. estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 
 

É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 
44.  De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever do Estado assegurar 
 

I. o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria. 

II. o atendimento em creche e pré-escola às crianças de três a sete anos de idade. 
III. oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I, II e III. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I e II, apenas. 

 
 
45. Em relação às diretrizes da política de atendimento, previstas no ECA, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Centralização e privatização do atendimento. 
II. Criação e manutenção de programas específicos, observada a centralização administrativa. 
III. Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 

direitos da criança e do adolescente. 
 

É correto o que se afirma em 
 
(A) III, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
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46. Acerca do conceito de risco em epidemiologia, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) A noção de risco epidemiológico apresenta papel preponderante na configuração atual das práticas 

de saúde e das estratégias de promoção e prevenção. 
(   ) A avaliação de riscos epidemiológicos e toxicológicos é assumida como elemento básico da 

estruturação das práticas de vigilância sanitária. 
(   ) Avaliar riscos é um processo complexo que envolve diferentes dimensões – social, biológica, 

política, econômica e tecnológica. 
 

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

 
 
47. Estimar a frequência em que as doenças ocorrem na população é um dos objetivos da epidemiologia. As 

medidas de frequência são definidas a partir de dois conceitos epidemiológicos: incidência e prevalência. 
Sobre este assunto, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Nos estudos epidemiológicos, a dimensão do tempo pode ser medida tendo como referência 

diferentes eventos na vida de cada indivíduo. 
(B) A prevalência expressa com que frequência surgem novos casos de uma doença em determinado 

tempo. 
(C) A incidência indica o número de casos de uma doença em determinado momento. 
(D) Podem ser expressas como frequências absolutas e relativas. Sendo as absolutas mais comuns 

quando se quer comparar populações. 
(E) Apenas a incidência inclui conceitos de mortalidade, letalidade e sobrevida. 

 
 
48. A Epidemiologia tem como objetivo o estudo de fatores que determinam a frequência e a distribuição de 

doenças nas coletividades humanas. Marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
(   ) Para a realização da Epidemiologia, utiliza-se as variáveis: pessoa, lugar e tempo. 
(   ) Para a Vigilância Epidemiológica - VE é importante verificar se as doenças apresentam uma 

distribuição espacial particular que poderia indicar a presença nessas áreas, de fatores que facilitam 
ou dificultam o aparecimento de casos. 

(   ) Para que o aumento na incidência da doença seja considerado epidemia, é necessário que haja um 
aumento brusco, temporário e estatisticamente significativo desta. 

 
(A) V/ V/ F 
(B) V/ F/ V 
(C) F/ F/ F 
(D) F/ V/ F 
(E) V/ V/ V 
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49. A respeito do Programa Nacional de Imunização (PNI), marque V para verdadeiro ou F para falso e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
(   ) O PNI implementou os Dias Nacionais de Vacinação contra a Poliomielite, estratégia adotada por 

diversos países no mundo e que foi importante na erradicação da poliomielite no Brasil. 
(   ) Tétano, coqueluche, difteria e caxumba também apresentaram grande redução após a implementação 

do PNI, mas ainda não foram erradicadas no País. 
(   ) Além de ampliar o rol dos imunobiológicos, o PNI implantou a vacinação de mulheres em idade 

fértil, e a de idosos a partir de 60 anos. 
 

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

 
 
50. Em relação às vacinas de rotina indicadas por faixa etária no PNI, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Febre Amarela: 1 dose a cada 10 anos. 
(B) Tríplice Viral: 2ª dose aos 10 anos. 
(C) Tríplice Viral: 1ª dose aos 4 anos. 
(D) Vacina Oral Poliomielite: 1ª dose aos 4 meses. 
(E) BCG: 2ª dose aos 4 meses. 

 
 
 


