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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 DE SAÚDE 
PÚBLICA – SERVIÇO DE MEDICINA GERAL 

PROVA OBJETIVA - Data 24/03/2013 

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________ 
 
1) Em relação ao aspecto nutricional, assinale a alternativa CORRETA sobre a importância dos 

minerais: 
 
a) Sódio para a coagulação do sangue. 
b) Cálcio para a contração muscular. 
c) Fósforo para a função renal. 
d) Cloro para formação óssea. 
e) Magnésio para equilíbrio da pressão osmótica. 

 
2) Para a avaliação de um paciente com dor abdominal, é CORRETO afirmar que: 

 
a) Para um paciente com infecção do trato urinário, o principal exame é a cultura de urina. 
b) Se a causa da dor abdominal é uma hérnia de hiato, o principal exame é o ultrassom abdominal. 
c) Se a hipótese diagnóstica é de pancreatite, a melhor opção de exame é uma endoscopia digestiva 

alta. 
d) Se existe suspeita de colite ulcerativa, o principal exame é um RX não contrastado de abdome. 
e) Em um paciente com suspeita de Doença de Crohn, os exames mais adequados são as provas de 

função hepática. 
 
3) Na ausculta cardíaca, é CORRETO afirmar que: 

 
a) A esclerose tricúspide produz um sopro sistólico. 
b) Na comunicação interventricular, quanto maior a diferença da pressão entre as câmaras menor é o 

sopro auscultado. 
c)  A hipofonese da segunda bulha no foco aórtico é comumente encontrada nos pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica. 
d) Em pacientes com fibrilação arterial, a presença concomitante da quarta bulha representa um pior 

prognóstico. 
e) A terceira bulha cardíaca (B3) é ouvida sempre durante a fase diastólica do ciclo cardíaco. 

 
4) No tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é CORRETO afirmar que: 

 
a) Nos pacientes com hipertensão arterial leve a primeira abordagem terapêutica farmacológica deve 

sempre ser feita com furosemida. 
b) O betabloqueador é a droga mais indicada para os pacientes com hipertensão arterial associada à 

insuficiência arterial periférica. 
c) Em pacientes hipertensos com diabetes melitus, o uso de inibidores da ECA é o mais indicado. 
d) A maior parte dos pacientes atingirá a meta da pressão arterial com o uso de monoterapia anti-

hipertensiva. 
e) Em pacientes hipertensos com osteoporose está contra-indicado o uso de diuréticos tiazidicos. 
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5) Em relação à doença isquêmica do coração, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Todo infarto agudo do miocárdio apresenta elevação do segmento ST no eletrocardiograma. 
b) A fibrilação ventricular é a principal causa de morte por infarto agudo do miocárdio. 
c)  O sexo masculino não é um fator de risco para a arteriosclerose. 
d)  O uso de qualquer tipo de bloqueadores de canal de cálcio está contra-indicado na angina 

pectoris. 
e)  O uso de inibidores da ECA está contra-indicado durante a convalescença dos pacientes com 

infarto de miocárdio. 
 
6) Em relação às doenças endócrinas e metabólicas, é CORRETO afirmar que: 

 
a) O hipopituitarismo não tem como agente causal a sarcoidose. 
b) Os bloqueadores de canal de cálcio utilizados no tratamento da hipertensão não estão listados 

como causa de hiperprolactinemia. 
c) O aumento na síntese de hormônio antidiurético (ADH) leva à poliúria. 
d) O hipotireoidismo pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em pacientes idosos. 
e) No hipertireoidismo não tratado, o nível plasmático de TSH está aumentado. 

 
7) Em relação ao diabetes melitus, é CORRETO afirmar que: 

 
a) O diabetes tipo 2 está comumente associado à obesidade. 
b) A idade mais comum do início do diabetes tipo 1 é acima dos 30 anos de idade. 
c) O uso de insulina é necessário para todos os pacientes com diabetes melitus tipo 2. 
d) A insulina do tipo glargina tem uma duração de ação menor que a insulina tipo NPH. 
e) As biguanidas têm uma duração de ação maior que as sulfoniluréias. 

 
8) Com relação a problemas otorrinolaringológicos, é CORRETO afirmar que: 

 
a) A miringite não apresenta qualquer relação com históricos de herpes nos pacientes. 
b) Em pacientes com idade acima de 14 anos, o agente causal mais comum da otite média aguda é 

Escherichia coli. 
c) O uso da eritromicina para o tratamento da otite média está contra-indicado pela sua 

ototoxicidade. 
d) A sialolitiase é mais comum em adultos que em crianças. 
e) A glossite atrófica é o principal achado na deficiência de frutose. 

 
9) Em relação às alterações oftalmológicas, é CORRETO afirmar que: 

 
a) A causa mais comum de exoftalmia é a doença de Graves. 
b) No glaucoma é rara a queixa de escotomas. 
c) A anisocoria nunca é fisiológica, sempre é consequência de algum dano neurológico. 
d) Para o tratamento do lacrimejamento, a droga de escolha é epinefrina. 
e)  A conjuntivite viral não é contagiosa. 

 
10) No caso das anemias, é CORRETO afirmar que: 

 
a) A deficiência de vitamina C está relacionada à anemia microcítica. 
b) Na perda aguda de sangue, a anemia mais comum encontrada é a microcítica-hipocrômica. 
c) A talassemia apresenta uma anemia do tipo microcítica.  
d) A deficiência de ferro leva a uma anemia do tipo normocrômica-normocítica. 
e) A hemólise crônica leva a uma anemia microcítica-hipocrômica. 
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11) Em relação às desordens imunológicas e alérgicas, é CORRETO afirmar que: 
 

a) O tratamento do angioedema agudo grave deve ser feito com epinefrina em solução de 1 
para1000, em uma dose de 3ml endovenoso. 

b) Os problemas de atopia raramente acometem os olhos e o nariz. 
c) A sinusite é uma complicação rara nos pacientes com rinite alérgica. 
d) A alergia alimentar é uma resposta imune exagerada a determinados micronutrientes. 
e) Gengivites recorrentes podem ser sinais de imunodeficiência.  

 
12) Em relação às doenças infecciosas, é CORRETO afirmar que: 

 
a) A febre de origem indeterminada é aquela que apresenta temperatura acima do normal por, pelo 

menos, seis semanas e, apesar de uma investigação adequada durante este período, não se tem o 
resultado adequado sobre o diagnóstico. 

b) A técnica mais acurada para medir a temperatura corpórea é a medida oral. 
c) O microorganismo mais frequentemente encontrado nos abscessos é o Staphylococcus aureus.  
d) A vacinação de tétano é feita apenas uma vez na vida. 
e) A vacina de rubéola deve ser dada para gestante no primeiro trimestre de gestação. 

 
13) Em relação às doenças infecciosas, é CORRETO afirmar que: 

 
a) Os alimentos não interferem na absorção da amoxicilina. 
b) A digoxina reduz os níveis plasmáticos da rifampsina. 
c) A neomicina deve somente ser usada por via parenteral. 
d) A toxicidade renal dos aminoglicosídeos é irreversível. 
e) A difteria é uma infecção aguda exclusivamente faringiana. 

 
14) Em relação às desordens psiquiátricas, é CORRETO afirmar que: 

 
a) A anorexia nervosa acomete em sua grande maioria pacientes do sexo masculino. 
b) A prevalência de alcoolismo nos filhos de etilistas é igual à prevalência nos filhos dos não 

etilistas. 
c) O uso de esteróides anabólicos aumenta os níveis plasmáticos de HDL e diminui o de LDL. 
d) Os estados ansiosos e depressivos podem ser causados pelo diabetes Melitus. 
e) O uso de cocaína pode causar sintomas de depressão. 

 
15) Com relação às desordens geniturinárias, é CORRETO afirmar que: 

 
a) A presença de proteína na urina é sempre considerada anormal. 
b) Normalmente a excreção urinária de albumina é diagnosticada com valores menores do que 

80mgpor dia. 
c) A presença de nitritos na urina é fisiológica e inespecífica. 
d) A presença de cristalúria é rara, usual e clinicamente significante. 
e) Microalbuminúria é diagnosticada com valores acima de 30mg/g.  

 
16) Em relação às desordens neurológicas, é CORRETO afirmar que: 

 
a) A dor neuropática é resultante de um dano ou disfunção exclusivamente de um nervo periférico. 
b) A amitriptilina está indicada para uso nas dores neuropáticas. 
c) A agnosia é uma disfunção que envolve a compreensão ou expressão de palavras. 
d) A afasia é a incapacidade total ou parcial de recordar experiências passadas. 
e) A apraxia é a incapacidade de identificar um objeto usando um ou mais sentidos. 
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17) Em relação à farmacologia clínica, é CORRETO afirmar que: 
 
a) O fígado é o órgão menos importante no metabolismo das drogas. 
b) O efeito adverso das drogas é uma causa de falta de aderência ao tratamento. 
c) Em pacientes idosos, o metabolismo e excreção das drogas está aumentado. 
d) O uso de anti-inflamatórios não esteróides em pacientes idosos com hipertensão pode levar à 

hipotensão e ao choque. 
e) O uso da digoxina pode ter como efeito o aumento do apetite. 

 
18) Em relação ao câncer de próstata, é INCORRETO afirmar que: 

 
a) É a quarta causa mais comum de mortalidade por câncer em homens no Brasil. 
b) Apresenta como fatores de risco, idade avançada e cor negra. 
c) É uma neoplasia responsiva à quimioterapia, porém sem aumento na sobrevida. 
d) Apesar do diagnóstico precoce, os estudos não demonstraram redução da mortalidade geral. 
e) Essa neoplasia, geralmente, tem crescimento lento. 

 
19) Mulher de 50 anos, com sobrepeso (índice de massa corporal de 27kg/m²), hipertensa controlada 

com medicações e com antecedente 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) Glicemia casual.  
b) Investigar Diabetes melitus em 3 a 7 anos, dependendo do grau de suspeita clínica. 
c) Iniciar metformina. 
d) Teste oral de tolerância à glicose (TTG-75g). 
e) Orientar retorno, se apresentar poliúria e polidipsia. 

 
20) Mulher de 55 anos comparece à consulta apresentando múltiplas queixas, tais como: cefaleia, 

dor nas costas, náuseas, insônia e dificuldade para deglutir. Ela informa que tem estes sintomas 
há pelo menos 5 anos, tendo se consultado com diversos médicos e realizado vários exames, sem 
melhora do quadro. O Médico realiza um exame clínico minucioso e, revisando os exames 
realizados, chega à conclusão de que se trata de uma paciente somatizadora.  Diante deste tipo 
de paciente, dos princípios e condutas elencados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o 
procedimento mais CORRETO para uma abordagem inicial. 
 
a) Solicitar novos exames até encontrar algum problema que explique estes sintomas. 
b) Dizer à paciente que ela não tem nada no corpo e que seu problema é psíquico. 
c) Estabelecer um vínculo sólido, por meio do agendamento de consultas regulares.  
d) Prescrever medicamentos analgésicos e iniciar tratamento com antidepressivo. 
e) Encaminhar a paciente de imediato para avaliação e tratamento com Psiquiatra. 

 
21) Uma paciente de 42 anos procura o Médico referindo insônia inicial há 1 mês, dificuldade de 

concentração no trabalho e irritabilidade aumentada. Refere que desde o dia anterior sente 
dispneia, palpitações, tonturas e dormência nas mãos. Na revisão do prontuário, observa-se que 
ela já buscou atendimento pelos mesmos motivos outras vezes. Diante dessa situação, o Médico 
deve tomar algumas condutas, EXCETO: 
 
a) Excluir que o quadro possa ser um efeito adverso de algum fármaco. 
b) Confrontar os dados obtidos na anamnese com as características clínicas dos transtornos de 

ansiedade. 
c) Tranquilizar a paciente, dizendo que ela apresenta um quadro de ansiedade e encaminhá-la ao 

especialista para receber a terapia adequada.  
d) Excluir doenças físicas que provoquem sintomas de ansiedade. 
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e) Excluir a presença de algum transtorno psiquiátrico como depressão, transtornos psicóticos ou 
transtornos de personalidade, dos quais a ansiedade faz parte, mas que requerem tratamento 
específico ou encaminhamento para especialista. 
 

22) Um homem de 35 anos procura o serviço de saúde com uma história de tratamento bem 
sucedido de tuberculose pulmonar, porém há uma semana vem apresentando episódios 
recorrentes de hemoptise, febre vespertina e emagrecimento. Qual o diagnóstico mais 
provável? 
 
a) Aspergilose. 
b) Sarcoidose. 
c) Carcinoma de pulmão. 
d) Nenhum dos anteriores. 
e) Recidiva de tuberculose pulmonar. 

 
23) Um dos principais objetivos do cuidado com os pacientes idosos é a manutenção da sua 

independência social. Para atingir tal objetivo, uma tarefa importante do Médico é desenvolver 
uma abordagem sistematizada para essa população. Dentre as intervenções abaixo, assinale a 
alternativa que NÃO apresenta evidências que justifiquem sua inclusão na abordagem ao 
idoso: 
 
a) Rastreamento da osteoporose em todas as mulheres, através de densitometria óssea, para 

prevenção de fraturas. 
b) Avaliação cognitiva quando cuidadores descrevem ou informam sobre declínio cognitivo, para a 

prevenção de insuficiência cognitiva. 
c) Estratégias de vacinação de grande alcance em todos os idosos para prevenção de influenza. 
d) Avaliação multidisciplinar do idoso após registro de queda para a prevenção de novas quedas ou 

acidentes domiciliares. 
e) Vacina contra pneumococo em dose única para pacientes imunocompetentes institucionalizados 

com mais de 55 anos. 
 

24) Homem de 48 anos comparece à consulta exclusivamente para buscar “o exame da próstata”, 
pressionado pela esposa e preocupado com o que tem visto na imprensa, mas em dúvida sobre a 
necessidade do exame devido ao que tem pesquisado na Internet. Ele está assintomático e não 
tem história familiar de doença prostática. Quanto ao câncer de próstata, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A maioria dos casos de câncer de próstata ocorre em homens entre 50 e 60 anos de idade, sendo, 

por isso, tal grupo priorizado em programas de rastreamento. 
b) Muitos portadores de câncer de próstata, mesmo sem tratamento, apresentam câncer de 

crescimento lento e acabam falecendo por outras doenças.  
c) Disfunção erétil e incontinência urinária são menos comuns entre pacientes tratados de câncer de 

próstata do que entre pacientes semelhantes mantidos em observação expectante. 
d) Um argumento contra o rastreamento de câncer prostático em nível populacional é que a este cabe 

parcela insignificante da mortalidade por câncer em brasileiros. 
e) A detecção precoce do câncer de próstata não chega a tornar menos invasiva à terapêutica 

recomendada. 
 
25) Quanto ao tabagismo, considere as afirmações abaixo. 

 
I. Uma intervenção breve, como simplesmente alertar o fumante, produz taxas de cessação 

do tabagismo de 5 a 10% por ano. 
II. Os tratamentos para deixar de fumar são mais custos-efetivos do que o tratamento da 

hipertensão e da dislipidemia. 
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III. A bupropiona, a nortriptilina e a clonidina são os fármacos de primeira linha no tratamento 
da dependência da nicotina. 

IV. Os pacientes com indicação de uso da terapia de reposição de nicotina devem iniciar o 
tratamento 1a 2 semanas antes de deixar de fumar. 
 

Assinale a alternativa que contenha as afirmativas corretas. 
 
a) I e II, apenas. 
b) III e IV, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 

 
26) 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. 
 
27) Com relação às estratégias preconizadas para implementação da Política Nacional de 

Promoção da Saúde, analise as sentenças abaixo:  
 

I. Estruturação e fortalecimento das ações de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde, 
privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade do Brasil. 

II. Estímulo à inserção de ações de promoção da saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase 
na atenção básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde; alimentação saudável e 
prevenção, e controle ao tabagismo. 

III. Desenvolvimento de estratégias de qualificação em ações de promoção da saúde para 
profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde. 

IV. Apoio a estados e municípios que desenvolvam ações voltadas para a implementação da 
Estratégia Global, vigilância e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis. 

 
Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas. 

 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
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28) 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. 
 
29) A Política Nacional de Humanização (PNH) visa trabalhar para consolidar, prioritariamente, 

algumas ações específicas. São elas: 
 

I. Reduzir as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 
resolutivo baseados em critérios de risco. 

II. Reduzir as filas apenas para as consultas de especialidades básicas e o tempo de espera para as 
cirurgias eletivas com ampliação do acesso e atendimento resolutivo baseados em critérios 
socioeconômicos da população. 

III. As unidades de saúde garantirão sigilo das informações (de qualquer natureza), podendo ter 
acesso às informações apenas os trabalhadores de saúde.  

IV. As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim 
como educação permanente aos trabalhadores. 

 
Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas. 

 
a)  Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 

 
30) 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. 
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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. 

 
31) 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). 
 
32) O Pacto pela Vida (2006) está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, 

expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do 
País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Assinale a 
alternativa que NÃO contempla uma das prioridades do Pacto pela Vida: 

 
a) Saúde do Adolescente. 
b) Saúde do Idoso. 
c) Controle do câncer de colo de útero e de mama. 
d) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias,  com ênfase na 

dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 
e) Fortalecimento da Atenção Básica. 

 
33) 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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34) A Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica. Com relação à Atenção Básica assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e 
nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

b) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, 
pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. 

c) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização e capilaridade, próxima da vida das 
pessoas. Deve ser o contato dos usuários quando os demais pontos de atenção forem insuficientes, 
é um centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde que é ordenada pela média a alta 
complexidade. 

d) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas 
e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios 
de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de 
saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

e) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sócio-
cultural, buscando produzir a atenção integral. 

 
35) A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes: 
 

I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, 
nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território 
sempre em consonância com o princípio da equidade. 

II. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 
caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os 
usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de 
saúde; o estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe 
uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que parte do princípio de que a 
unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo 
universal e sem diferenciações excludentes. 

III. Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 
cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e 
grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. 

IV. Desestimular a participação dos usuários como forma de garantir aos profissionais de saúde 
maior tranquilidade na construção do cuidado a saúde das pessoas, da coletividade do território, 
no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos 
serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário. 

 
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 e III estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 







