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         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 030/2013 - GPQS/DGTES/AMS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROMOTOR PLANTONISTA 
DE SAÚDE PÚBLICA – SERVIÇO DE MEDICINA GERAL PLANTONISTA 

PROVA OBJETIVA - Data 24/03/2013 

 

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________ 
 
 
1) Você responde com dois outros socorristas o caso de um homem de 50 anos que se encontra 

inconsciente, sem pulso e sem respiração. Que tarefas você atribuiria aos outros socorristas 
enquanto prepara o DEA (Desfibrilador Externo Automático)? 
 
a) Ambos socorristas devem ajudar a preparar o DEA e fornecer RCP. 
b) Recrutar outros socorristas para ajudar. 
c) Um socorrista deveria ligar para o número de serviço de emergência médica local e o outro 

deveria dar início à RCP. 
d) Um socorrista deve iniciar respiração boca a boca e o segundo socorrista iniciar compressões 

torácicas. 
e) Solicita que tragam material para passar um tubo traqueal. 

 
2) Você está tratando uma vítima de trauma que está em choque e em coma profundo. Qual das 

seguintes alternativas é adequada para dar apoio à oxigenação e a ventilação para este 
paciente? 
 
a)   Um tubo traqueal. 
b) As vias aéreas do próprio paciente. 
c) Uma cânula orofaríngea. 
d) Uma cânula nasofaríngea. 
e) Máscara de Venturi. 

 
3) Considerando que a Raiva Humana vem apresentando diminuição no coeficiente de 

morbimortalidade no Brasil, porém com letalidade mantendo-se próximo de 100% dos casos, 
assinale abaixo a alternativa correta. 
 
a)   Sempre que houver indicação de aplicação de soro heterólogo, fazer o teste de sensibilidade 

previamente. 
b) Não há indicação de uso de soro antirrábico em pacientes com tratamento anterior completo, a 

não ser em caso de dúvidas ou em pacientes imunodeprimidos. 
c) No Brasil a Raiva é uma doença epidêmica de notificação compulsória e imediata. 
d) Está contra-indicada a profilaxia da Raiva em gestantes e recém-nascidos. 
e) Um acidente por mordida de cão, com sinais sugestivos de ser portador de Raiva, em uma 

criança, na planta dos pés ou em polpas digitais é considerado acidente leve. 
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4) Paciente do sexo masculino, 45 anos de idade, de 90 Kg, deu entrada no pronto socorro com 
episódios de cefaléia em salvas. Assinale a alternativa correta, quanto ao procedimento a ser 
adotado. 
 
a)   Administrar Cetoprofeno 100 mg + S.F 0,9% 100 ml E.V. em 30 minutos. 
b) Administrar Dipirona E.V. e observar por 30 minutos. 
c) Prescrever Morfina E.V. em doses compatíveis. 
d) Administrar Oxigênio em máscara de Venturi a 100%,10 l/min. com a cabeça baixa. 
e) Administrar Dexametasona 6 mg E.V. 

 
5) Pressão Arterial elevada persistente, que não responde às mudanças de estilo de vida, leva a 

uma questão clínica muito importante. Que classe de drogas deve ser usada como primeira 
linha (ou primeira escolha)? 
 
a)   Bloqueadores dos canais de cálcio. 
b) Enzima conversora de angiotensina. 
c) Bloqueadores dos receptores de angiotensina II. 
d) Beta Bloqueadores.  
e) Tiazidas. 
 

6) O diagnóstico de Síndrome Metabólica é mais frequente em pacientes que apresentem os 
seguintes sinais e sintomas. Assinale a alternativa correta. 
 
a)   Síndrome dos ovários policísticos, sedentarismo, diabetes gestacional e obesidade. 
b) Doença hepática não alcoólica, hiperucemia, história de hipertensão familiar e microalbuminúria. 
c) Doença cardiovascular, microalbuminúria, estados pró-trombóticos e tabagismo. 
d) Glicemia de jejum alterada, obesidade, hipertensão e dislipidemia. 
e) Teste de tolerância a glicose alterado, hiperucemia, sedentarismo e estados pró-trombóticos. 

 
7) Um paciente que chega ao setor de emergência com quadro clínico compatível com isquemia 

coronariana, deve ser feito o ECG em até dez minutos. Assinale a alternativa correta. 
 
a)   O uso de Tricíclicos e Fenotiazinas pode causar elevação do segmento ST. 
b) ECG completamente normal descarta uma doença coronariana. 
c) ECG com elevação do segmento ST maior que 1 mm em duas ou mais derivações contíguas, o 

diagnóstico provável é IAM. 
d) ECG não mostra elevação do segmento ST maior que 1 mm em duas ou mais derivações 

contíguas, a indicação formal é o estudo hemodinâmico. 
e) Todas acima estão corretas. 

 
8) Em pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), temos que ter cautela ao iniciar 

medicações anti-hipertensivas. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
   

I. O paciente com AVC que dá entrada no Pronto Socorro (PS) encontra-se ansioso, por isso não se 
deve valorizar somente a Pressão Arterial (PA) medida logo na entrada, sobretudo não iniciar 
intempestivamente medicação EV com apenas uma medida de PA. 

II. Em pacientes com AVC agudo, a PA cai espontaneamente em alguns dias sem nenhuma 
intervenção específica, sendo que essa queda é maior nas primeiras 24 horas. 

III. Durante o evento agudo, a hipertensão pode ter uma função protetora, no sentido de manter a 
perfusão cerebral para áreas de risco. 

 
a)   I, II e III são falsas. 
b) I e III são verdadeiras. 
c) I, II e III são verdadeiras. 
d) Somente a alternativa III é falsa. 
e) Somente a alternativa I é verdadeira. 
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9) Assinale a alternativa que completa corretamente a assertiva a seguir. 
 
Durante a vigência de uma epidemia de Dengue, em um município, ... 
 
a) a confirmação de Dengue Clássica pode ser feita pelos critérios clínicos-epidemiológicos. 
b)   o diagnóstico é comprovado pela prova do laço positiva. 
c)   todos os casos com história de febre recente de sete dias são considerados dengue. 
d) todos os pacientes com hematócrito abaixo de 20% sobre o basal da admissão, são considerados 

positivos. 
e) é considerada Dengue Hemorrágica grau I, caso que apresente colapso circulatório com pulso 

fraco e rápido.  
 
10)  Sobre a infecção por dengue, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I. A classificação da dengue, segundo a Organização Mundial da Saúde, é retrospectiva e 

depende de critérios clínicos e laboratoriais. 
II. A organização de serviços de saúde baseia-se na assistência médica, independente da área 

de vigilância epidemiológica. 
III. Concomitante com o período febril, podem surgir manifestações hemorrágicas. 

 
a) Todas as afirmações são corretas. 
b) Somente a I é correta. 
c) As alternativas I e II são corretas. 
d) Somente a III é correta. 
e) Todas são falsas. 

 
11) Um homem de 75 anos procura o serviço de emergência, queixando-se de tonturas, palpitações 

há uma semana. Sua frequência cardíaca é de 160 bpm, pulso irregular, PA de 100/70 mm/hg, 
exame físico normal. O ECG mostra F.A rápida e o restante está normal. Qual(is) do(s) 
seguinte(s) procedimento(s) deve(m) ser incluído(s) nas condutas iniciais para este paciente? 

 
a)   Imediata desfibrilação. 
b) Epinefrina 1 mg E.V a cada 3 minutos. 
c) Digoxina E.V. 
d) Não se indica nenhuma terapia. 
e) Oxigênio, acesso venoso e monitor cardíaco.  
 

12) Mulher de 70 anos procura o serviço de emergência, apresentando dificuldades para falar e 
debilidade no braço e perna direita, há 15 minutos. Qual das seguintes sequências de avaliação 
neurológica deve ser executada para esta paciente? 

 
a) Obter uma Tomografia Computadorizada de Crânio (TCC) sem contraste, esperar até que os 

sintomas neurológicos comecem a melhorar e depois iniciar a terapêutica fibrinolítica. 
b) Obter uma TCC sem contraste e se o exame for positivo para AVC, começar a terapêutica 

fibrinolítica. 
c) Obter uma anamnese direcionada e realizar um exame físico e uma punção de liquor imediata 

para descartar meningite e solicitar uma TCC sem contraste. 
d) Obter a história da paciente, executar um exame físico e neurológico, obter uma TCC sem 

contraste e certificar-se de que estará interpretado em 45 minutos da chegada do paciente ao 
serviço de emergência. 

e) Administrar oxigênio, acesso venoso e chamar serviço de neurologia. 
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13) Aplicando para a avaliação da consciência a escala de coma de Glasgow, em um paciente que 
chega ao serviço de emergência, apresentando os seguintes resultados, é correto afirmar que: 
 
a)   Abertura ocular espontânea, resposta verbal confusa, resposta motora obedecendo a comandos 

verbais, a escala de Glasgow é 10. 
b) Abertura ocular aos estímulos dolorosos, resposta verbal com sons ininteligíveis, resposta motora 

ausente, a escala de Glasgow é de 11. 
c) Abertura ocular aos estímulos dolorosos, resposta verbal através de palavras inapropriadas, 

resposta motora com padrão flexor, a escala de Glasgow é de 8. 
d) Abertura ocular ausente, resposta verbal ausente, resposta motora ausente, a escala de Glasgow é 

de 15. 
e) Abertura ocular através de estímulos dolorosos, resposta verbal através de sons ininteligíveis, 

resposta motora com retirada inespecífica, a escala de Glasgow é de 12. 
 

14) Nos pacientes que necessitam de intubação oro-traqueal (IOT) usando-se a técnica de rápida 
sequência, assinale a alternativa correta: 
 
a) Pré oxigenar o paciente, durante toda a tentativa de sucesso do procedimento. 
b) O uso de opióides na pré-indução aumenta as chances de insucesso na IOT. 
c) Manter o paciente em decúbito lateral esquerdo, pelo risco de aspiração de conteúdo gástrico. 
d) Estabelecer acesso venoso adequado após o sucesso do procedimento. 
e) Todas as anteriores estão corretas. 

 
15) A cadeia de sobrevida foi descrita para ressaltar a importância de adoção hierarquizada das 

atividades terapêuticas frente à situação de Parada Cardio Respiratória (PCR), na qual a 
Fibrilação Ventricular está presente em mais de 40% dos casos. Assinale a sequência de 
atendimento correta. 

 
a) Medidas de suporte avançado de vida, desfibrilação precoce, reconhecimento da PCR, 

desencadeamento do sistema de emergência. 
b) Desfibrilação precoce, medidas de suporte avançado de vida, desencadeamento do sistema de 

emergência, reconhecimento da PCR. 
c) Reconhecimento da PCR, medidas de suporte avançado de vida, desfibrilação precoce, 

desencadeamento do sistema de emergência. 
d) Medidas de suporte avançado de vida, desencadeamento do sistema de emergência, 

reconhecimento da PCR, desfibrilação precoce. 
e) Desencadeamento de sistema de emergência, reconhecimento da PCR, desfibrilação precoce, 

medidas de suporte avançado de vida. 
 
16) Considerando o atendimento às vítimas de Parada Cardio Respiratória, quais das afirmações 

são verdadeiras: 
 

I. O uso do desfibrilador elétrico automático, é importante para reverter Assistolias e 
Atividades Elétricas sem Pulso. 

II. A manobra de elevação da mandíbula não deve ser realizada por socorristas leigos pelo 
elevado risco de mobilização da coluna cervical. 

III. A principal e mais frequente causa de Atividade Elétrica sem Pulso é a Hipóxia. 
 

a) Todas são verdadeiras. 
b) Somente a II é verdadeira. 
c) I e III são verdadeiras. 
d) Somente a III é verdadeira. 
e) Todas são falsas. 
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17) As intoxicações agudas são frequentes nos serviços de emergência. É fundamentalmente o 
reconhecimento e manejo adequado das intoxicações em nosso meio, já que as ocorrências 
podem ser desde acidentes leves até eventos fatais. Assinale a alternativa incorreta: 

 
a) Estabilização hemodinâmica com uso de drogas vasopressoras, sendo que a escolha é a 

norepinefrina. 
b) Considerar o uso de antídotos específicos, por exemplo, na apnéia, a Naloxona. 
c) Paciente com alteração do nível de consciência, administrar empiricamente glicose 50% 50 ml 

E.V. 
d)  Está indicado o emprego de substâncias levemente ácidas para neutralização de cáusticos e 

produtos alcalinos. 
e) Para indução de vômitos pode ser usado detergente fraco neutro diluído 1:5 V.O. 

  
18) A importância da avaliação oferecida pelo check-up cardiológico se baseia na prevenção de 

eventos da saúde, como morte súbita e incidência de doenças cardíacas em indivíduos 
assintomáticos. Além da história clínica e exame físico, quais exames apresentam maior 
eficácia? 
 
a) Ecocardiograma e Lipidograma. 
b) Teste ergométrico e RX de tórax. 
c) ECG de 12 derivações e RX de tórax. 
d) ECG de 12 derivações e Ecocardiograma. 
e) Ecocardiograma com estresse. 

 
19) O consumo de bebidas alcoólicas é considerado um dos maiores problemas de saúde pública no 

Brasil. Assinale a alternativa incorreta: 
  

a) Administrar Fenitoína E.V nos pacientes em crise convulsiva. 
b) Administrar Benzodiazepínicos E.V para tratar a Síndrome de Abstinência Alcoólica. 
c) Os critérios para diagnóstico da Síndrome de Abstinência Alcoólica dependem da identificação 

de evidências da utilização repetitiva de quantidades aumentadas de álcool por períodos 
prolongados e sua interrupção ou redução do seu consumo. 

d) Quando estiver na vigência da crise de Abstinência, pode-se prescrever repouso no leito com 
restrição, se necessário. 

e) Para tratar alucinações alcoólicas prescrever Haloperidol  5 mg de 12/12 horas V.O. 
 
20) A dor é a queixa mais prevalente nos serviços de emergência. No entanto é tratada de maneira 

inadequada, na maioria das vezes. Após analisar as afirmações abaixo, assinale a alternativa 
correta. 
 

I. A Morfina deve ser prescrita de horário para evitar a recidiva. 
II. É um erro frequente na prescrição de analgésicos não obedecer à duração de ação da droga, 

por exemplo, Tramadol de 8/8 horas. 
III. Recomenda-se prescrever analgésicos se necessário, administrando assim que o paciente 

sentir dor. 
 

a) Todas as alternativas são corretas. 
b) I, II e III são incorretas. 
c) Somente a III é correta. 
d) Somente a II é correta. 
e) I e II são corretas. 
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21) Tradicionalmente a concentração de LDL colesterol é estimada através da equação de 
Friedewald, que permite determinar o valor de LDL colesterol a partir dos valores séricos do 
Colesterol Total, Triglicerídeos e HDL colesterol. Em um indivíduo que apresenta os valores 
séricos de Colesterol total de 250 mg/dl, Triglicerídeos 200 mg/dl, HDL colesterol 50 mg/dl., qual o 
valor encontrado do LDL colesterol? 
 
a) 100 mg/dl. 
b) 160 mg/dl. 
c) 130 mg/dl. 
d) 120 mg/dl. 
e) 50 mg/dl. 

 
22) Considerando os pacientes que apresentam Taquiarritmias, reconhecendo que é uma situação 

clínica que necessita de diagnóstico preciso para conduta terapêutica adequada, analise as 
afirmações e assinale a alternativa correta: 
 

I. A cardioversão tem contra-indicações em algumas circunstâncias, como intoxicação 
digitálica, taquicardia atrial multifocal, por exemplo. 

II. QRS largo indica Taquicardia Ventricular até prova em contrário. 
III. QRS estreito com intervalo RR irregular indica Flutter. 
IV. QRS estreito com intervalo RR regular indica Fibrilação Atrial. 

 
a) III e IV são verdadeiras. 
b) I, III, IV são falsas. 
c) I, II, III, IV são verdadeiras. 
d) II e IV são verdadeiras. 
e) I e II são verdadeiras. 

 
23) Para um paciente que apresenta uma crise aguda de Gota, que medida terapêutica não seria 

adequado indicar? Assinale a alternativa CORRETA.  
 
a) Os glicocorticóides podem ser usados quando houver contra indicação ao uso de Colchicina e 

Anti-inflamatórios. 
b) Evitar o uso de Colchicina em pacientes que já fazem uso da medicação, em idosos e indivíduos 

com diminuição da função renal. 
c) Os Anti-inflamatórios não hormonais constituem a terapêutica padrão para a artrite gotosa aguda. 
d) Alopurinol deve ser usado no tratamento da crise aguda associado ao Anti-inflamatório não 

hormonal. 
e) O tratamento da crise aguda de Gota baseia-se no repouso e Anti-inflamatório intra articular. 

 
24) Com relação às características e condições clínicas da Dispnéia, relacione a 1ª coluna com a 2ª e 

assinale a alternativa que contenha a ordem numérica descendente. 
 

( I ) Asma      (   ) Estertores respiratórios 
   
( II ) DPOC     (   ) Dispnéia súbita 
   
( III ) ICC      (   ) Dispnéia aos esforços 
 
( IV ) Doença intersticial pulmonar  (   ) Sibilos 
 
( V ) Embolia pulmonar    (   )  Hiperressonância 
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a) IV, V, III, I, II. 
b) I, II, III, IV, V. 
c) III, II, IV, V, I. 
d) II, I, III, V, IV.  
e) V, III, I, II, IV. 

 
25) O vírus H1N1 ressurgiu em 2009 por um triplo rearranjamento de vírus influenza humano, 

suíno e aviário. Uma das suas principais características é a alta transmissibilidade, maior em 
comparação as já altas taxas de transmissibilidade de outros vírus influenza tipo A. Assinale a 
alternativa correta: 

 
a) Crianças e adultos jovens são acometidos com maior frequência. 
b) As manifestações são semelhantes às outras infecções por influenza, mas manifestações gastro 

intestinais são mais comuns. 
c) A pesquisa da infecção é feita através de swab nasal ou de aspirado de traquéia. 
d) O uso de antivirais é recomendado nesses pacientes, embora o benefício seja incerto. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
26) Considerando a Portaria 2048/GM, de 05 de Novembro de 2002, analise as assertivas abaixo, 

referentes às Unidades Móveis para atendimento de urgências. 
 

I. Equipe Aeromédico: composta por no mínimo um médico e um auxiliar de enfermagem. 
II. Equipe do Veículo de Intervenção Rápida (VIR): composta por condutor, médico e enfermeiro. 

III. Equipe do Suporte Básico de Vida: composta por condutor e técnico ou auxiliar de enfermagem. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) II e III são verdadeiras. 
b) Somente I é verdadeira. 
c) I e III são verdadeiras. 
d) III é falsa. 
e) Todas são verdadeiras. 

 
27) Considerando a Portaria 2048/GM, de 05 de Novembro de 2002, a qual dispõe sobre as 

atribuições da Regulação Médica das Urgências e Emergências, assinale a alternativa correta. 
 

a) Ao analisar as informações comunicadas o médico regulador estabelece um diagnóstico preciso. 
b) A competência técnica do médico regulador se sintetiza em discernir o grau presumido de 

urgência. 
c) Após enviar os recursos necessários, o médico regulador define o encaminhamento do paciente ao 

serviço mais próximo da ocorrência. 
d) Cabe ao médico regulador julgar a necessidade ou não do envio de meios móveis de atenção, 

podendo esclarecer o demandante do socorro quanto a outras medidas a serem adotadas. 
e) As alternativas B e D estão corretas. 

 
28) Em relação à Portaria nº 2048, de 05 de novembro de 2002, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Estabelece normas para o funcionamento do SAMU, exclusivamente. 

II. O setor privado que atua na área de Urgência e Emergência não está subordinado às normas da 
portaria. 

III. A abertura de qualquer serviço de atendimento às Urgências e Emergências deverá ser precedida 
de consulta ao Gestor do SUS. 
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Assinale a alternativa correta: 
 

a) Todas são verdadeiras. 
b) Todas são falsas. 
c) I e II são verdadeiras. 
d) Somente a III é verdadeira. 
e) Somente a I é verdadeira. 

 
29) Considerando a Portaria nº 1010, de 21 de Maio de 2012, assinale a alternativa que aponte a 

função gestora de Regulação Médica de Urgência. 
 
a) Decidir os destinos hospitalares não aceitando a inexistência de leitos vagos. 
b) Deve considerar o acesso a leitos como uma segunda etapa que envolvera a regulação médica das 

transferências inter-hospitalares. 
c) As organizações de área de segurança pública deverão seguir os critérios e os fluxos definidos 

pela regulação médica das vigências do SUS. 
d) Exercer a autoridade de regulação pública das urgências sobre a atenção pré-hospitalar móvel 

privado, quando necessitar conduzir paciente ao setor público. 
e) Todas alternativas são corretas. 

 
30) Considerando a Portaria nº 1010, de 21 de Maio de 2012, analise as alternativas abaixo. 

 
I. O SAMU 192 tem como objetivo chegar precocemente à vítima após agravo de natureza clínica 

exclusivamente. 
II. As centrais de Regulação das Urgências têm entre outras funções ordenar o fluxo efetivo das 

referências e contrarreferências dentro de uma rede de atuação. 
III. As bases descentralizadas serão sediadas em Municípios de grande extensão territorial definidas 

no plano de ação regional. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Todas são verdadeiras. 
b) I e II são verdadeiras. 
c) II e III são verdadeiras. 
d) Somente III é verdadeira. 
e) Todas são falsas. 

 
31) A atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de 

políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há um grande esforço na construção 
de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos 
sujeitos e coletivos. Em relação aos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde 
assinale a alternativa INCORRETA:  

 
a) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção especializada e de 

média e alta complexidade. 
b) Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder 

público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e 
qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre 
outras). 

c) Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência 
e segurança das ações de promoção da saúde. 

d) Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 
desenvolvimento das ações de promoção da saúde. 

e) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis. 
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32) Humanizar é ofertar atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com 
acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos 
profissionais. Com relação aos princípios norteadores da Política Nacional de Humanização 
(PNH), assinale a alternativa INCORRETA.  

 
a) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo 

e estimulando processos integradores e promotores de compromissos e responsabilização. 
b) Estímulo a processos fragmentados de produção de saúde e com a produção de sujeitos sem 

autonomia. 
c) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a 

grupalidade. 
d) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com 

as diretrizes do SUS. 
e) Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na 

construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. 
 
33) Analise as sentenças abaixo que se referem à Constituição Federal: 
 

I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, 
com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. 

IV. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 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. 

 
Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas. 
 
a)  Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas II, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 

 
34) De acordo com a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, NÃO constituirão despesas 

com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos aquelas 
decorrentes de:  

 
a) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária. 
b) Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais 

como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-
odontológicos. 

c) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes 
de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. 

d) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência 
terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais. 

e) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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35) A Portaria nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010, estabelece diretrizes para a organização da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação a 
esta portaria assinale a alternativa correta: 

 
a) O modelo de atenção à saúde vigente fundamentado nas ações curativas, centrado no cuidado 

médico e estruturado com ações e serviços de saúde dimensionados a partir da oferta, tem se 
mostrado altamente eficiente para dar conta dos desafios sanitários atuais e sustentáveis para os 
enfrentamentos futuros. 

b) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária à Saúde 
(APS) como primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários 
sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em 
todos os pontos de atenção. 

c) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) não tem se mostrado como uma estratégia para superar a 
fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde. 

d) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) caracteriza-se pela formação de relações hierárquicas entre os 
pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Especializada, pela centralidade nas 
necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção hospitalar. 

e) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é promover a integração sistêmica, de ações e 
serviços de saúde com provisão de atenção cada vez mais especializada, centrada nos 
equipamentos de alta tecnologia. 
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