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QUESTÃO 01 

Segundo a portaria GM/MS n0 648, de 28 de 

Março de 2006: São itens necessários à 

implantação das Equipes de Saúde da Família: 

a) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro, auxiliar de enfermageme 

Agentes Comunitários de Saúde. 

b) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro e Agentes Comunitários 

de Saúde. 

c) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 4.000habitantes,com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem 

ou técnico de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde. 

d) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 4.000habitantes,com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 

fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo e 

Agentes Comunitários de Saúde. 

 

QUESTÃO 02 

Segundo a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 

1990, Art. 40: Para receberem os recursos, de que 

trata o art. 30 desta Lei, os Municípios, os Estados 

e o Distrito Federal deverão contarexceto com: 

a) Conselho de Saúde. 

b) VigilânciaSanitária. 

c) Fundo de Saúde. 

d) Plano de Saúde. 

 

QUESTÃO 03 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

Art. 199: 

a) As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede nacionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único. 

b) A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. 

c) As instituições privadas não poderão 

participar de forma complementar do sistema 

único de saúde. 

d) O sistema único de saúde deve ser 

organizado de forma centralizada, com 

direção única em seu governo. 

 

QUESTÃO 04 

Analise as assertivas abaixo e assinale a 

alternativa correta.  

Ao sistema único de saúde compete, além 

de outras atribuições, nos termos da lei: 

I- Controlar e fiscalizar procedimentos, 

produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros 

insumos; 

II- Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde 

do trabalhador; 

III- Ordenar a formação de recursos humanos 

na área da saúde; 

IV- Participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento 

básico; 

V- Incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI- Fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo humano; 

VII- Participar do controle e fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização 

de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos, 

VIII- Colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido 

dotrabalho. 

a) Apenas as assertivas I, III e VII estão 

corretas. 

b) Apenas as assertivas II, III, V e VI estão 

corretas. 

c) Apenas as assertivas I, III, IV, VI e VIII estão 

corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

QUESTÃO 05 

Trata-se de um princípio da política de 

humanização: 

a) Sistema Público de saúde burocratizado e 

verticalizado. 

b) Baixo investimento na qualificação de 

trabalhadores do sistema público. 
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c) Fortalecimento de trabalho em equipe 

multiprofissional. 

d) Fragmentação da redeassistencial. 

 

QUESTÃO 06 

A implementação da Política Nacional de 

Humanização pressupõe vários eixosde ação 

que objetivaram a institucionalização, difusão e 

apropriação de seus resultados pela sociedade.  

Referente aos eixos de ação da Política 

Nacional de Humanização podemos afirmar 

que: 

a) No eixo do financiamento, propõe-se a 

integração de recursos vinculados a 

programas específicos de humanização e 

outros recursos de subsídio à atenção, 

unificando-os e repassando-os fundo a fundo 

mediante o compromisso dos gestores com a 

Política Nacional de Humanização. 

b) No eixo das instituições do SUS, pretende-se 

que a Política Nacional de Humanização 

faça parte, apenas, do Plano Municipal, 

sendo pactuada na agenda de saúde pelos 

gestores e empreendedores. 

c) No eixo da educação permanente, indica-se 

que a Política Nacional de Humanização 

componha o conteúdo profissionalizante no 

Ensino Médio, vinculando-se aos Polos de 

educação permanente e às instituições de 

formação. 

d) No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a 

promoção de ações que assegurem a 

participação do paciente nos processos de 

discussão e decisão, fortalecendo e 

valorizando o paciente. 

 

QUESTÃO 07 

Segundo a regionalização da assistência à 

saúde descrita na Portaria MS/GM n0. 373 de 27 

de Fevereiro de 2002, o Plano Diretor de 

Regionalização deverá garantir aos cidadãos, o 

mais próximo possível de sua residência, um 

conjunto de ações e serviços, exceto: 

a) Tratamento clínico e cirúrgico de todos os 

casos de urgência. 

b) Controle das doenças bucais mais comuns. 

c) Cobertura universal do esquema preconizado 

pelo Programa Nacional de Imunizações, 

para todas as faixas etárias. 

d) Acompanhamento de pessoas com doenças 

crônicas de alta prevalência. 

 

QUESTÃO 08 

Dentre as principais funções do 

Departamento de Atenção Básica (DAB), 

destacamos a seguinte: 

a) Identificar e divulgar fatores 

condicionantes e determinantes de 

saúde. 

b) Garantir fontes de recursos federais para 

compor o financiamento de Atenção 

Básica. 

c) Formular política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômicos e 

social a observância do disposto no artigo 

20. desta Lei. 

d) Assistir às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação 

da saúde. 

 

QUESTÃO 09 

O orçamento da seguridade social destinará 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo 

com a receita estimada, os recursos 

necessários à realização de suas finalidades, 

previsto em proposta elaborada pela sua 

direção nacional, com a participação dos 

órgãos da Previdência Social e da 

Assistência Social, tendo em vista as metas e 

prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. São 

consideradasoutrasfontesosrecursosprovenie

ntes de, exceto: 

a) Ajuda, contribuições, doações e 

donativos. 

b) Alienações patrimoniais e rendimentos de 

capital. 

c) ImpostosarrecadadospelaUnião. 

d) Serviços que possam ser prestados sem 

prejuízo da assistência à saúde. 

 

QUESTÃO 10 

Os profissionais da saúde bucal que 

compõem as equipes de Saúde da Família 

podem estar organizados da seguinte forma: 

a) Cirurgião Dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família, técnico 

em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde 

bucal (ASB). 

b) Cirurgião Dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família e 

técnico em saúde bucal (TSB). 

c) Cirurgião Dentista generalista ou 
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especialistaem Saúde da Família, auxiliar em 

saúde bucal (ASB) e Agente Comunitário 

daquela região. 

d) Cirurgião Dentista generalista ou especialista 

em Saúde da Família, técnico em saúde 

bucal (TSB) e Agente Comunitário daquela 

região. 

 

QUESTÃO 11 

Em relação as Unidades Odontológicas Móveis 

podemos afirmar que: 

a) A jornada de trabalho pode variar de 20 a 40 

horas semanais para todos os seus 

componentes. 

b) Recomenda-se que seus profissionais estejam 

vinculados a uma equipe de Saúde da 

Família. 

c) Sua equipe não terá responsabilidade 

sanitária pela mesma população que a 

equipe daSaúde da Família a qual integra. 

d) Seus equipamentos odontológicos deverão 

ser adquiridos, exclusivamente, através de 

doação direta. 

 

QUESTÃO 12 

A articulação das políticas e programas, a 

cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, 

em especial, as seguintes atividades, exceto: 

a) Alimentação e Nutrição. 

b) Formulação da política de sangue. 

c) Recursoshumanos. 

d) Ciência e Tecnologia. 

 

QUESTÃO 13 

De acordo com a Lei 8.080 de 19 de Setembro 

de 1990, constitui o Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais,da 

Administração direta e das fundações mantidas 

pelo Poder Judiciário. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, sem interferência do estado e 

município. 

c) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas de 

cada município e da Administração direta e 

indireta. 

d) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

 

QUESTÃO 14 

Segundo o Ministério da Saúdesão 

consideradas doenças transmissíveis com 

quadro de persistência: 

a) Tuberculose e HepatitesVirais. 

b) Varíola e Poliomielite. 

c) HepatitesVirais e Sarampo. 

d) Tétano e Tuberculose. 

 

QUESTÃO 15 

A Lei Orgânica da Saúde conceitua 

Vigilância Epidemiológica como: 

a) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual, com finalidade de recomendar 

e adotar as medidas curativas para o 

controle das doenças. 

b) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas 

curativas para erradicação das doenças. 

c) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou 

prevençãode qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes 

da saúde coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas 

preventivas para o agravo das doenças. 

d) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção             

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual e coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

 

QUESTÃO 16 

No que tange o Art. 28 da lei Federal 8080/90 

os cargos e funções de chefia, direção e 

assessoramento, no âmbito do Sistema Único 
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de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em 

regime de tempo: 

a) Integral. 

b) Parcial. 

c) Fracionário. 

d) Escalado. 

 

QUESTÃO 17 

Segundo o Art. 37da Lei Federal 8080/90, o 

Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 

diretrizes a serem observadas na elaboração 

dos planos de saúde, em função das 

características: 

a) Financeiras. 

b) Epidemiológicas. 

c) Sociais. 

d) Catastróficas. 

 

QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa correta: 

Segundo o Art. 4º da lei Federal 5991/73, para 

efeitos desta Lei, são adotados os seguintes 

conceitos: 

I- Droga - substância ou matéria-prima que 

tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; 

II- Medicamento - produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para 

fins de diagnóstico; 

III- Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-

prima aditiva ou complementar de qualquer 

natureza, destinada a emprego em 

medicamentos, quando for o caso, e seus 

recipientes; 

a) I apenas é verdadeiro. 

b) II apenas é verdadeiro. 

c) II e III apenas são verdadeiros. 

d) I, II e III são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 19 

No que tange a lei Federal 9787/99 em seu 

Art. 2o  o órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária regulamentará, no prazo de 

cento e oitenta dias, contado a partir de 11 de 

fevereiro de 1999, exceto: 

a) Os critérios e condições para o registro e o 

controle de qualidade dos medicamentos 

similares. 

b) Os critérios para as provas de 

biodisponibilidade de produtos 

farmacêuticos em geral. 

c) Os critérios para a aferição da 

equivalência terapêutica, mediante as 

provas de bioequivalência de 

medicamentos genéricos, para a 

caracterização de sua 

intercambialidade. 

d) Os critérios para a dispensação de 

medicamentos genéricos nos serviços 

farmacêuticos governamentais e 

privados, respeitada a decisão expressa 

de não intercambialidade do profissional 

prescritor. 

QUESTÃO 20 

De acordo com a portaria 2084/06 os 

medicamentos constantes do Componente 

Estratégico do Elenco da Assistência 

Farmacêutica Básica devem ser eleitos de 

forma 

a) Normatizada entre as duas esferas de 

gestão do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas específicas em atenção 

básica. 

b) Pactuada entre as três esferas de gestão 

do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas estratégicas em atenção 

básica. 

c) Intrínseca entre as duas esferas de gestão 

do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas pertinentes em atenção 

básica. 

d) Inerente entre as três esferas de gestão do 

Sistema Único de Saúde, para aplicação 

no desenvolvimento de ações 

consideradas conexas em atenção 

básica. 

 

QUESTÃO 21 

Sobre a osteomielite aguda assinale a 

alternativa correta:  

a) Os achados radiográficos ósseos locais 

são detectáveis já nos primeiros 1 a 2 dias de 

curso da doença. 

b) O patógeno mais frequentemente 

associado à osteomielite aguda 

hematogênica é a Pseudomonasaeruginosa. 
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c) A evolução para osteomielite crônica 

decorre na maioria das vezes de infecção por 

micobactérias. 

d) A infecção óssea decorre em geral de 

disseminação hematogênica das bactérias a 

partir de um foco a distância, 

 

QUESTÃO 22 

Nos pacientes com hipótese diagnóstica de 

artrite séptica, o exame complementar com 

melhor capacidade de fechar o diagnóstico é:  

a) Velocidade de hemossedimentação. 

b) Hemograma. 

c) Punção articular. 

d) Radiografia simples. 

 

QUESTÃO 23 

No tratamento não operatório da displasia do 

desenvolvimento do quadril:  

a) Observa-se que menos de 10% dos casos de 

instabilidade evoluem para estabilização 

espontânea até o terceiro mês de vida. 

b) O tratamento da luxação no recém-nascido 

faz-se através do suspensório de Pavlik, com 

duração de seis meses. 

c) A instabilidade acompanhada de displasia é 

melhor abordada apenas com o seguimento 

clínico. 

d) Pode ocorrer necrose avascular da cabeça 

do fêmur caso o aparelho seja colocado 

provocando excesso de flexão da articulação 

coxo-femoral. 

 

QUESTÃO 24 

Assinale a alternativa incorreta sobre a 

hemimeliafibular na criança:  

a) Em uma porção significativa dos pacientes 

há anomalias femorais associadas. 

b) O tornozelo tende a ser equinovalgo, com 

retropérígido. 

c) A coexistência de anomalias de vísceras 

abdominais é muito frequente. 

d) No tipo I a deficiência da fíbula está 

parcialmente presente. 

 

QUESTÃO 25 

Sobre as características epidemiológicas do pé 

torto congênito assinale a alternativa correta:  

a) É importante diferenciar na avaliação inicial o 

pé torto idiopático das deformidades em 

inversão associadas a síndromes de 

hipermobilidade articular. 

b) Trata-se de uma deformidade rara, com 

incidência média de 1 para cada 100.000 

nascidos vivos. 

c) Cerca de 80% dos casos são bilaterais  

d) A ocorrência é mais comum em crianças 

do sexo feminino. 

 

QUESTÃO 26 

São deformidades ortopédicas associadas 

aos defeitos de fechamento do tubo neural, 

exceto:  

a) Deformidade em flexo do joelho. 

b) Tornozelo valgo. 

c) Escoliose. 

d) Encurtamento umeral. 

 

QUESTÃO 27 

Os condromas são tumores ósseos benignos 

caracterizados pela formação de tecido 

cartilaginoso maduro. Como característica 

clínica pode-se apontar:  

a) Frequente invasão da camada cortical 

visualizada na tomografia. 

b) Lesão radiolucente, sem reação periostal. 

c) Localização mais frequente em ossos do 

crânio. 

d) Sintomatologia dolorosa frequente. 

 

QUESTÃO 28 

Num paciente com múltiplas lesões ósseas 

de aspecto lítico em crânio e coluna 

vertebral, e mielograma mostrando 

predomínio de plasmócitos, o diagnóstico 

mais provável é de:  

a) Mieloma múltiplo. 

b) Leucemia mieloide aguda. 

c) Linfoma de Hodgkin. 

d) Sarcoma de Ewing. 

 

QUESTÃO 29 

Os sítios tumorais primários que mais 

frequentemente originam metástases ósseas 

são:  

a) Cólon e colo do útero. 

b) Mama e próstata. 

c) Pulmão e supra-renal. 

d) Bexiga e estômago. 
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QUESTÃO 30 

O teste de Trendelemburg avalia:  

a) A presença de contraturas em abdução do 

quadril. 

b) A presença de choque anormal do colo e 

cabeça do fêmur no rebordo acetabular. 

c) A suficiência do músculo glúteo médio. 

d) Instabilidade e lassidão da articulação coxo-

femoral. 

 

QUESTÃO 31 

Quanto ao tratamento cirúrgico da sindactilia 

da mão assinale a alternativa correta:  

a) Deve-se confeccionar uma comissura 

interdigital arredondada e regular. 

b) As incisões são melhor posicionadas 

longitudinalmente acompanhando o maior eixo 

do dedo. 

c) Nas sindactilias incompletas simples, a 

osteotomia entre as falanges deve ser realizada 

em tempo único. 

d) Nas sindactilias complexas deve-se adiar o 

tratamento até por volta dos 5 anos de idade 

para não prejudicar o crescimento ósseo. 

 

QUESTÃO 32 

No diagnóstico da síndrome do compartimento:  

a) O achado de valores entre 10 e 15mm de Hg 

indicam descompressão de urgência pela 

iminência de lesão nervosa. 

b) A presença de pulso distal no membro 

acometido permite descartar o diagnóstico. 

c) Deve-se valorizar a dor de característica 

desproporcional à lesão observada, de 

evolução crescente e que causa inquietação 

ao paciente. 

d) A tensão à palpação é o método mais 

sensível para detectá-la. 

 

QUESTÃO 33 

Não constitui técnica de reparação das lesões 

nervosas periféricas:  

a) Sutura epiperineural. 

b) Enxerto interfascicular. 

c) Tubulização. 

d) Retalho microcirúrgico vascularizado. 

 

QUESTÃO 34 

São indicações do uso de fixadores externos, 

exceto:  

a) Fraturas com perda óssea. 

b) Tratamento da luxação congênita do 

quadril. 

c) Estabilização provisória de fraturas em 

pacientes politraumatizados. 

d) Tratamento de pseudo-artroses. 

 

QUESTÃO 35 

Na avaliação clínica da integridade do 

manguito rotador são descritos vários testes 

com a finalidade de avaliar estruturas 

específicas. Entre eles inclui-se:  

a) Teste de Ober. 

b) Teste de Drehman. 

c) Teste de Patrick. 

d) Teste de Jobe. 

 

QUESTÃO 36 

O tratamento conservador das fraturas 

acetabulares não é atualmente o mais 

frequente, mas tem indicações definidas. 

Dentre elas não se inclui:  

a) Desvio menor do que 5mm na abóbada. 

b) Fraturas baixas da coluna anterior. 

c) Fraturas transversas baixas. 

d) Fraturas das duas colunas, com 

congruência secundária. 

 

QUESTÃO 37 

A fratura tipicamente denominada “Fratura 

de Colles” é melhor descrita como:  

a) Fratura-luxação do punho volar ou dorsal. 

b) Fratura da apófise do processo estiloide 

do rádio. 

c) Fratura por flexão-compressão com 

deslocamento volar. 

d) Fratura-extensão-compressão. 

 

QUESTÃO 38 

No tratamento das fraturas do osso 

escafoide, estáveis e com desvio menor que 

1mm, a imobilização deve ser:  

a) Antebraquiopalmar, com flexão do 

punho, mantida por 3 semanas. 

b) Realizada com fixador externo. 

c) Axilopalmar, com cotovelo em flexão de 

90°, antebraço em pronossupinação média 

e extensão do punho. 

d) Com aparelho gessado toraco-braquial 

por 60 dias. 
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QUESTÃO 39 

As fraturas do úmero têm como indicação 

cirúrgica, exceto:  

a) Fraturas segmentares de difícil redução e 

alinhamento de forma incruenta. 

b) Fratura diafisária obliqua simples. 

c) Fraturas patológicas. 

d) Fraturas expostas. 

 

QUESTÃO 40 

Na semiologia do paciente com síndrome do 

túnel do carpo não se aplica no exame físico o 

teste de:  

a) Phalen. 

b) Frejka. 

c) Tinel. 

d) Phalen invertido. 
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