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         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 083/2013 - GPQS/DGTES/AMS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  

DO CARGO DE TÉCNICO DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
NA FUNÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

PROVA OBJETIVA - Data 14/07/2013 

 

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________ 
 

1) Considerando as terminologias e os sinais abaixo especificados, relacione a primeira coluna de 
acordo com a segunda e assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. Vasogênica ( ) Diabete ou hipoglicemia. 

II. Metabólica ( ) Mais frequente, acontece devido à queda súbita da 
pressão arterial por causa emocional ou dor súbita. 

 
III. Neurogênica ( ) Agressão direta ao encéfalo, intoxicações exógenas. 

IV. Síncope ( ) Perda da consciência de curta duração e que não 
necessita de manobras específicas de recuperação. 

 
a) IV, II, I, III 
b) II, I, III, IV 
c) II, IV, I, III 
d) III, II, IV, I 
e) I, III, II, IV 

 
2) A avaliação é a pedra fundamental para melhor tratamento do doente, tanto para o doente 

traumatizado quanto para outros doentes de emergência. A avaliação é a base para todas as 
decisões de atendimento e transporte (PHTLS 2012). Com base nas informações abaixo, 
assinale a alternativa que contenha a sequência correta em relação à avaliação primária e 
secundária: 
 

I. Disfunção neurológica e escala de Coma de Glasgow. 
II. Controle de hemorragia, avaliação da presença, da qualidade e da regularidade do pulso e 

tempo de enchimento capilar. 
III. Medição quantitativa dos sinais vitais. 
IV. Utilização do método mnemônico SAMPLA. 
V. Garantir vias aéreas pérvias e manter a proteção da coluna cervical. 

VI. Garantir a ventilação e oxigenação adequada. 
VII. Avaliação física minuciosa com controle de hipotermia. 

 
a) VII, I, II, III, IV, V e VI 
b) IV, VII, II, I, VI, V e III 
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c) VI, II, V, VII, I, III e IV 
d) III, II, I, VII, VI, IV e V 
e) V, VI, II, I, VII, III e IV 

 
3) Diante das recomendações das diretrizes de 2010 da American Heart Association (AHA) para a 

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), 
pode-se afirmar: 
 

I. Iniciar a abordagem verificando primeiro as vias aéreas e após iniciar as compressões 
torácicas. 

II. A manobra de RCP em recém-nascidos com um ou dois socorristas é realizado 3 x 1, ou seja, 
3 (três) compressões e 1 (uma) ventilação, iniciando a sequência CAB.  

III. A cadeia de sobrevivência de ACE adulto da AHA, primeiramente deve reconhecer de 
imediato a Parada Cardiorrespiratória (PCR) e acionar o SAMU - SAV-192.   

IV. Na manobra de RCP em lactentes, o ponto da massagem cardíaca é localizado entre a linha 
dos mamilos no meio do osso esterno. 

V. A PCR quando asfíxica em recém-nascido deve proceder a sequência ABC. 
VI. Nas manobras de RCP em adultos deve ser aplicado a relação 30:2, ou seja, 30 (trinta) 

compressões e 2 (duas) ventilações em um ou dois socorristas, mantendo uma taxa de 100 
(cem) compressões por minuto sendo que a cada 5 (cinco) ciclos de RCP ou 2 (dois) minutos 
deve trocar o massageador. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as assertivas III, V e VI estão corretas.     
b) Somente as assertivas I, IV, V e VI estão corretas.  
c) Somente a assertiva VI está correta. 
d) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 

 
4) Você e a sua equipe do Suporte Básico de Vida (SBV) foram chamadas para um atendimento a 

múltiplas vítimas (IMV), sendo uma das atribuições como socorrista a triagem em foco, 
utilizando uma técnica padrão, sendo a mais usada o fluxograma START. Em relação à 
aplicação da triagem de foco método START, relacione a primeira coluna com a segunda e a 
seguir assinale a alternativa que contenha as correspondências corretas. 

 
(A) Gestante, presença de sangramento vaginal visualizado, 

presença de sangue na roupa, consegue andar, respira, FR 
28irmp, enchimento capilar 2 segundos, responde ordem 
simples. 

 

I. Vítima vermelha 
 

(B) Não consegue andar, respira com FR > 30irpm, pulso radial 
ausente, não responde a ordem simples. 

 

II. Vítima amarela 
 

(C) Não consegue andar, respira, FR 29irpm, pulso radial 
presente, responde ordens simples. 

 

III. Vítima verde 
 

(D) Não consegue andar, respira com FR 35irpm, enchimento 
capilar 1 segundo, responde a ordens simples. 

 

IV. Vítima cinza ou inviável 
 

(E) Não consegue andar, não respira com FR 0irpm, após 
abertura de vias aéreas, FR 0irpm, enchimento capilar 9 
segundos, não responde a ordens simples. 

 

 

(F) Uma vítima, criança, de 8 anos de idade, não consegue 
andar, respira, FR 27irpm, enchimento capilar 1 segundo, 
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responde a ordens simples. 
 
(G) Não consegue andar, não respira com FR 0irpm, após 

abertura de vias aéreas FR 8irpm, não responde a ordens 
simples. 

 

 
a) A-III, B-I, C-II, D-II, E-IV, F-II, G-I 
b) A-I, B-II, C-III, D-III, E-III, F-I, G-II 
c) A-III, B-II, C-I, D-II, E-IV, F-II, G-II 
d) A-II, B-I, C-III, D-I, E-III, F-IIII, G-I 
e) A-I, B-III, C-II, D-IV, E-III, F-II, G-III 

 
5) O SAMU 192 é um importante componente da Política Nacional de Atenção às Urgências para 

a vida do cidadão e para garantir a qualidade do atendimento no Sistema Único de Saúde-SUS. 
Dentro do perfil dos atendimentos realizados pelo SAMU, destacam-se as urgências e as 
emergências clínicas. Relacione a primeira coluna com a segunda e a seguir assinale a 
alternativa que contenha as correspondências corretas. 

 
(A) Desordem do sistema cardiovascular. Uma das 

causas pode ser por obstrução de um vaso ou a 
sua luz comprimida por um tumor ou trauma. 
 

I. Crise convulsiva 
 

(B) Ruptura ou erosão da placa ateromatosa e 
consequentemente trombose superposta, 
resultando um desequilíbrio na relação entre 
oferta e demanda de oxigênio do músculo 
cardíaco, produzindo isquemia aguda e 
persistente. 
 

II. Hipertensão Arterial 
 

(C) Ocorre uma desordem cerebral. Durante um 
breve período de tempo, o cérebro deixa de 
funcionar normalmente e passa a enviar 
estímulos desordenados ao resto do corpo. 
 

III. Acidente vascular encefálico 
isquêmico 

 

(D) Ruptura de vaso sanguíneo cerebral com 
sangramento para dentro do tecido cerebral ou 
dos espaços que circulam o cérebro. 
 

IV. Acidente vascular encefálico 
hemorrágico. 

 

(E) Bloqueios nas artérias coronárias, chamadas 
placas, impedem que o sangue suficiente 
alcance o músculo cárdico, em atividades ou 
situações que requeiram aumento do fluxo 
sanguíneo para o coração, podem causar dor. 
 

V. Síndrome coronariana aguda 
 

(F) A produção de insulina no pâncreas é 
insuficiente, pois suas células sofrem o que se 
chama de destruição autoimune. 
 

VI. Angina 
 

(G) Ocorre necrose da célula miocárdica resultante 
da oferta inadequada de oxigênio ao músculo 
cardíaco. 
 

VII. Infarto agudo do miocárdio 
 

(H) É uma doença silenciosa e de maior prevalência 
na população, caracterizada pela presença de 
níveis de pressão arterial elevados associados à 
alteração no metabolismo do organismo, nos 

VIII. Diabetes Mellitus tipo I 
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hormônios e na musculatura cardíaca e vascular. 
 

(I) Ocorre geralmente em pessoas obesas, em 
virtude de maus hábitos, como alimentares, 
sedentarismo e estresse da vida urbana. 
Observa-se a presença de insulina, porém ocorre 
o que é conhecido como resistência insulínica. 

IX. Diabetes Mellitus tipo II 
 

 
a) A-III, B-V, C-I, D-IV, E-VI, F-VIII, G-VII, H-II, I-IX. 
b) A-II, B-VII, C-IV, D-V, E-I, F-III, G-IX, H-VI, I-VIII. 
c) A-IV, B-III, C-II, D-I, E-V, F-VI, G-VII, H-VIII, I-IX. 
d) A-III, B-II, C-I, D-IV, E-VII, F-V, G-VI, H-IX, I-VIII. 
e) A-II, B-V, C-I, D-IV, E-III, F-VI, G-VIII, H-VII, I-IX. 

 
6) O Suporte Básico de Vida (SBV) do SAMU-192 foi acionado para atender uma ocorrência com 

vítima do sexo masculino, 30 anos de idade, prensado entre o veículo e um muro. A vítima 
apresenta lesões por esmagamento em membros inferiores. Nesse caso, além de manter a via 
aérea, a respiração e a circulação, a vítima deve ser observada para sinais e sintomas de: 
 
a) Insuficiência respiratória aguda. 
b) Insuficiência renal aguda. 
c) Infarto agudo do miocárdio. 
d) Insuficiência hepática. 
e) Insuficiência coronariana. 

 
7) O senhor Manoel procura a Unidade de Pronto Atendimento apresentando dor torácica, 

sudorese intensa, queda de pressão arterial, dispnéia, náuseas, taquicardia e ansiedade. Estes 
sinais e sintomas são característicos da seguinte afecção do sistema cardiovascular. 
 
a) Endocardite. 
b) Angina de peito. 
c) Choque cardiogênico. 
d) Doença cardíaca reumática. 
e) Infarto agudo do miocárdio. 

 
8) Foi solicitado, ao Suporte Básico de Vida (SBV), atendimento a uma vítima confinada em uma 

casa que está pegando fogo. Chegando ao local o Corpo de Bombeiros já havia retirado a 
vítima da casa. Durante a abordagem primária, a vítima apresentou uma leve insuficiência 
respiratória e, colocando o oxímetro de pulso, constatou-se oximetria maior que 95% (noventa 
e cinco por cento). Qual a sua conduta diante dessa vítima? 
 

I. Realizar o transporte do paciente mantendo o oxímetro de pulso. No momento não há 
necessidade de oxigênio, pois sua saturação está satisfatória. 

II. Deve observar presença de demais sinais e sintomas como dor de cabeça, náuseas, vômitos, 
coriza, confusão mental, distúrbios visuais e tremores. 

III. Este atendimento se trata de uma intoxicação por monóxido de carbono. 
IV. Realizar o transporte da vítima em decúbito elevado para melhorar o quadro de insuficiência 

respiratória. 
V. Oximetria de 95% indica que não houve lesão por inalação de vias aéreas inferiores. 

VI. Oferecer oxigênio 100%, utilizando máscara facial perfeitamente ajustada com 12 a 15 
litros/minuto. 
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Com relação às assertivas acima mencionadas, assinale a alternativa que contenha a (s) 
conduta (s) correta (s). 
 
a) Somente a assertiva III é correta. 
b) Somente as assertivas I, II e III são corretas. 
c) Somente as assertivas II, III e VI são corretas. 
d) Somente as assertivas IV, V e VI são corretas. 
e) Somente as assertivas III, IV, V e VI são corretas. 

 
9) O incêndio na boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, foi o incidente que ocasionou a morte de 

mais de duas centenas de pessoas e feriu outras centenas em uma discoteca localizada na cidade 
de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O sinistro foi considerado a segunda maior tragédia no 
Brasil em número de vítimas em um incêndio, sendo superado apenas pela tragédia do Gran 
Circus Norte-Americano. Diante de um atendimento à vítima de queimadura é INCORRETO 
afirmar. 

 
a) Em um atendimento pré-hospitalar a vítimas de queimaduras, devemos priorizar o controle de 

cena e a segurança da equipe. 
b) A etapa inicial do atendimento de uma vítima de queimadura é a interrupção do processo de lesão. 
c) A extensão da queimadura é avaliada através da percentagem de superfície corporal queimada 

(SCQ). 
d) A queimadura de 3º grau é muito dolorosa, compromete a epiderme até a camada papilar e sua 

cicatrização demora cerca de 3 (três) a 9 (nove) semanas. 
e) A profundidade da queimadura pode ser determinada inicialmente pela aparência da lesão e pelo 

agente causador. 
 
10) A queimadura é um dos traumatismos mais devastadores que pode atingir os seres humanos 

(Rodrigues, 2002). Em relação à avaliação e tratamento das queimaduras é INCORRETO 
afirmar: 
 
a) Qualquer vítima com queimaduras na face ou fuligem no escarro é suscetível à lesão por inalação 

de fumaça. A ausência destes sinais exclui a suspeita de inalação tóxica. 
b) As escarotomias são realizadas para liberar o efeito de contração das queimaduras 

circunferenciais. 
c) A vítima de queimadura apresenta mioglobinúria após extensa destruição muscular. 
d) Olhos que sofreram uma lesão por queimadura química devem ser imediatamente irrigados com 

grandes quantidades de soro fisiológico ou água. 
e) A forma mais comum de queimadura no abuso infantil é a imersão forçada e ocorre entre 1 (um) e 

3 (três) anos de idade. 
 
11) As serpentes do gênero Bothrops são encontradas em todo o território nacional, 

compreendendo 20 (vinte) espécies. Baseado em dados do Ministério da Saúde devem ocorrer 
anualmente mais de 17 (dezessete) mil acidentes botrópicos com letalidade em torno de 0,6% 
nos casos tratados. 
 
Com base no texto acima, assinale a alternativa correta. 
 
a) Cobra cascavel faz parte deste gênero Bothrops. 
b) As serpentes do gênero Bothrops têm hábito diurno e habitam locais secos, sendo consideradas 

serpentes menos agressivas. 
c) O veneno das serpentes do gênero Bothrops tem ação neurotóxica, miotóxica e coagulante. 
d) O veneno das serpentes do gênero Bothrops tem ação proteolítica e pode levar a um estado de 

incoagulabilidade sanguínea. 
e) Cobras corais fazem parte deste gênero Bothrops. 
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12) Uma paciente vítima de acidente automobilístico, inconsciente, com abertura ocular somente à 
voz, gemente, realiza retirada quando estimulado a dor, ventilando irregularmente. Assinale a 
alternativa que contenha a sequência correta e o valor da escala de coma de Glasgow. 
 
a) 2 – 1 – 5 = 8 
b) 3 – 1 – 2 = 6 
c) 3 – 2 – 4 = 9 
d) 2 – 2 – 3 = 7 
e) 3 – 3 – 4 = 10 

 
13) Com relação às drogas, a equipe do Suporte Básico de Vida (SBV) deve entender como 

dependência psicológica: 
 
a) Não há sinais clínicos evidentes para avaliação primária. 
b) Corresponde a um estado de mal estar e desconforto que surge quando o dependente interrompe o 

uso de uma droga. 
c) Presença de sinais de abstinência de álcool e drogas. 
d) A dependência psicológica é mais fácil de ser tratada do que a física. 
e) O tratamento da dependência de drogas não deve ser visto como uma emergência clínica. 

 
14) O Suporte Básico de Vida (SBV) foi chamado para atender uma criança de dois anos de idade 

que, segundo informações da avó, amanheceu com problema respiratório que veio se 
agravando com o passar das horas. Constituem parâmetros para a avaliação rápida da 
ventilação na criança, EXCETO: 
 
a) Nível de consciência. 
b) Oxímetro de pulso. 
c) Frequência respiratória. 
d) Tempo de enchimento capilar.  
e) Esforços ventilatórios. 

 
15) Uma das atribuições das equipes intervencionistas do SAMU é a conferência diária dos 

equipamentos e materiais que constam na ambulância, também é necessário conhecer estes 
equipamentos.  Em relação aos ressuscitadores manuais, dispositivos bolsa-valva-máscara, sem 
reservatório e com reservatório de oxigênio, oferecem as seguintes frações inspiradas de 
oxigênio, respectivamente: 
 
a) 25% a 90% - 100% 
b) 25% a 60% - 90 a 100% 
c) 35% a 60% - 95% 
d) 40% a 60% - 90 a 100% 
e) 30% a 90% - 80% a 90% 

 
16) O Suporte Básico de Vida (SBV) foi acionado para um atendimento a domicílio a um recém-

nascido (RN), de 10 (dez) dias. Chegando ao local depara com o RN em Parada 
Cardiorrespiratória (PCR). Durante a reanimação, após receber ventilação com pressão 
positiva, com bolsa-valva-máscara por 30 (trinta) segundos, apresenta frequência de 50bpm. 
Esse recém-nascido deverá receber, na sequência: 
 
a) Oxigenação 100% inalatória, com fluxo de 5litros/minuto. 
b) Observação, oxigenação e monitorização. 
c) Mantém as compressões torácicas e as ventilações com pressão positiva. 
d) Mantém somente a ventilação com pressão positiva, pois o pulso voltou. 
e) Mantém as compressões torácicas. 
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17) Jovem de 20 anos é atendido apresentando crise convulsiva do tipo tônico-clônica generalizada. 
Assinale a alternativa que contenha sinais clínicos que não são apresentados durante a crise 
convulsiva. 
 
a) Palidez e cianose. 
b) Retenção urinária. 
c) Contração muscular violenta. 
d) Perda da consciência e queda ao solo. 
e) Movimentos mastigatórios. 

 
18) O Código Penal Brasileiro em vigor considera como crime contra a pessoa os maus-tratos, uma 

vez que representam atos de violência contra ela em toda a sua integridade, física, psicológica e 
moral. Em relação aos maus-tratos acometidos contra crianças, é correto afirmar que: 
 
a) Dois terços das crianças vitimizadas apresentam mais de três anos de idade. 
b) Aproximadamente 70% dos agressores são representados por pais biológicos. 
c) A madrasta é a que mais agride, correspondendo a aproximadamente 50% dos casos. 
d) Só ocorrem em classes sociais menos favorecidos. 
e) As lesões ocasionadas ao corpo da criança podem às vezes ser extremamente graves, porém não 

mortais. 
 
19) Crianças quando são vítimas de trauma apresentam algumas peculiaridades diferentes do 

adulto. Assinale a alternativa que contenha a afirmativa INCORRETA. 
 
a) A criança apresenta, proporcionalmente, menor superfície corporal e maior quantidade de tecido 

adiposo do que o adulto, estando mais susceptível a hipotermia. 
b) O esforço ventilatório pode evoluir para fadiga importante, resultando em parada 

cardiorrespiratória. 
c) A parede torácica das crianças é complacente, podendo ocorrer lesões internas graves sem fraturas 

de costelas. 
d) O choro provoca aumento da resistência ao fluxo de ar para os pulmões, piorando a condição 

respiratória. 
e) Se a criança estiver em ambiente aquecido, a coloração e a temperatura de sua pele devem ser 

equivalentes em tronco e extremidades. 
 
20) Uma TV de plasma caiu sobre o abdome de uma criança de 5 anos de idade. Ao exame físico 

apresenta ferimento contuso em parede abdominal, está chorosa, assustada, com FC de 160 
bpm, FR de 36 irpm, sem retração, PA de 85x40 mmHg, enchimento capilar > 2 segundos, 
escala de Glasgow 15. Apresentando um ferimento corto-contuso com sangramento moderado 
em panturrilha esquerda com pulso distal presente. Em relação ao quadro encontrado é 
correto afirmar que: 
 
a) A taquicardia certamente é decorrente do choro. 
b) A criança apresenta quadro de choque compensado. 
c) A criança apresenta quadro de choque descompensado. 
d) A criança não apresenta qualquer alteração cardiocirculatória. 
e) Situação que indica maior gravidade é a presença de taquipneia. 

 
21) Analise as assertivas a seguir e marque V, para as Verdadeiras, e F, para as Falsas. 

 
( ) É sinal de peritonite instalado, sendo grave o estado, quando na vítima de trauma é 

constatado abdome rígido em tábua à palpação. 
( ) Rabdomiólise tem como agravo principal paralisia de membros inferiores. 
( ) No idoso o enrijecimento aumentado da parede torácica reduz a capacidade de sua 

expansão. 
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( ) Cuidados ao manusear o paciente hipotérmico grave é importante para não 
desencadear Fibrilação Ventricular (FV). 

( ) Na hipotermia grave ocorre taquicardia e aumento da frequência respiratória. 
( ) A queimadura grave leva à hemoconcentração, resultando em circulação lenta que 

leva à formação de trombos. 
( ) Em um adulto com queimadura de 2º grau no tronco anterior, membro superior 

direito e braço esquerdo, a Superfície Corporal Queimada (SCQ) é de 36%. 
 

      Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V F V V F F F 
b) V V F F F F F 
c) V F V V F V F 
d) F F F V V V V 
e) V F V V F F V 

 
22) Em uma ocorrência em via pública, você está atendendo uma criança de 6 (seis) anos de idade, 

vítima de atropelamento. Ao exame, a criança encontra-se sonolenta, com escoriações em couro 
cabeludo, FC de 150bpm, FR de 45irpm, sem retração, PA de 95X70mmHg, enchimento 
capilar de 8 segundos, escala de coma de Glasgow 11. Em relação à avaliação primária dessa 
criança, é INCORRETO afirmar: 
 
a) O comprometimento do “B” da avaliação primária pode ser detectado pela presença de taquipnéia. 
b) Constituem sinais de comprometimento do “C”, da avaliação a taquicardia e o tempo de 

enchimento capilar. 
c) A via aérea está pérvia e liberada e não necessita de maiores cuidados. 
d) Deve ser oferecido oxigênio 100% com máscara facial não reinalante. 
e) A permeabilidade da via aérea deve ser mantida associada com a estabilização da coluna cervical. 

 
23) Qual a causa mais comum de obstrução de via aérea superior no trauma? 

 
a) Vômito. 
b) Língua. 
c) Sangue. 
d) Fratura de dentes. 
e) Fratura de mandíbula. 

 
24) Paciente traumatizado encontra-se em sofrimento respiratório. Qual a razão mais importante 

para manter a permeabilidade da via aérea do doente traumatizado? 
 
a) Prevenir respiração ruidosa. 
b) Prevenir a hipóxia e impedir aumento do dióxido de carbono. 
c) Prevenir hipercarbia. 
d) Prevenir obstrução da faringe pela língua. 
e) Corrigir possível hipóxia e hipocapnia. 

 
25) Um jovem levou um tiro por cartucheira, atingindo o glúteo. Qual o indicador mais importante 

para avaliar esse tipo de ferimento produzido por arma de fogo? 
 
a) Posição da vítima quando atingida. 
b) Tipo do projétil, se ponta romba, encamisado ou semiblindado. 
c) Velocidade do projétil ao deixar a arma. 
d) Distância entre a vítima e a arma no momento do disparo. 
e) Este tipo de arma não leva a danos internos importantes. 
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26) Com referência à Portaria Ministerial nº 2.048/GM, de 5 de novembro de 2002, analise as 
alternativas a seguir e assinale a correta. 
 
a) Institui o Regulamento Técnico dos Sistemas e de Urgência e Emergência Estaduais. 
b) Divulga o Pacto pela Vida e estabelece a regionalização como uma das diretrizes para a gestão dos 

sistemas de saúde. 
c) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 
d) Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a rede de Atenção às Urgências 

no SUS. 
e) Redefine as diretrizes para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 

192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. 
 

27) A Portaria Ministerial nº 1.863/GM, de 29 de setembro de 2003, institui a Política Nacional de 
Atenção às Urgências, a ser implantada nas unidades Federadas, respeitadas as competências 
das três esferas de gestão. Com base nessa Portaria, analise as afirmativas abaixo.  
 

I. Desenvolver estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir 
agravos, proteger a vida, educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde, protegendo e 
desenvolvendo a autonomia e a equidade de indivíduos e coletividades. 

II. Integrar o complexo regulador do Sistema único de Saúde, promover intercâmbio com outros 
subsistemas de informações setoriais, implementando e aperfeiçoando permanentemente a 
produção de dados e democratização das informações com a perspectiva de usá-las para 
alimentar estratégias promocionais. 

III. Elaborar os planos de atenção para atendimento aos eventos e/ou grandes aglomerados e 
organizar o acolhimento do paciente no serviço receptor definido. 

IV. Garantir a contratualização de serviços de saúde de acordo com a demanda institucional. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente a afirmativa I é correta. 
b) Somente as afirmativas I, II, III são corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
d) Somente a afirmativa IV é correta. 
e) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

 
28) Com relação à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é correto afirmar que: 

 
a) Ela reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às 

Urgências no SUS. 
b) Ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
c) Ela estabelece as atribuições das Centrais de Regulação Médica de Urgência e o dimensionamento 

técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais (SAMU 192). 
d) Ela institui o veículo motocicleta (motolância) como integrante da frota de intervenção do Serviço 

de atendimento Móvel de Urgência em toda a Rede SAMU 192 e define critérios técnicos para 
utilização. 

e) Ela estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema 
único de Saúde (SUS). 
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29) Analise as afirmativas sobre as Leis 8.080 e 8.142 de 1990. 
 

I. A Lei n° 8.080 regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão. 
II. A Lei n° 8.080 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executadas, 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito público ou privado. 

III. A Lei nº 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde. 

IV. A Lei n° 8.142 cria duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde.  

V. A Lei n° 8.142 estabelece que a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 5 (cinco) anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.   
c) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas. 
e) I, II, III, IV e V são corretas. 

 
30) De acordo com a Lei nº 8.080/90, analise as afirmativas que se referem aos princípios e 

diretrizes do SUS: 
 

I. Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema promovendo a integralidade da 
assistência. 

II. Sigilo das informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo 
usuário. 

III. Acabar com a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
IV. Participação da comunidade. 
V. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo com 

ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e na regionalização e 
hierarquização da rede de serviços de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas I, IV e V são corretas. 
c) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas. 
e) I, II, III, IV e V são corretas. 

 
31) Observadas as disposições da Lei Complementar nº 141 são consideradas despesas com ações e 

serviços públicos de saúde:  
 

a) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde. 
b) Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal. 
c) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvimento científico e 

tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS. 
d) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área. 
e) Limpeza urbana e remoção de resíduos. 
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32) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. 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 e a prevenção de agravos. O 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde ficam 
sob os cuidados da atenção especializada. 

II. A Atenção Básica 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. 

III. A Atenção Básica 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. 

IV. A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade. 
Deve ser o contato preferencial dos usuários a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.  

V. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção 
Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos equivalentes.  

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas. 

 
33) A dimensão transversal da Política de Humanização da Atenção e da Gestão em Saúde no SUS 

implica, necessariamente, para sua efetuação, um construir coletivo. Isso significa processos de 
pactuação no âmbito do Ministério da Saúde, assim como nas diversas instâncias do SUS. Com 
base nas diretrizes específicas por nível de atenção, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Compete à Atenção Básica elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua 

rede social, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, além de estabelecer 
formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das 
filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. 

b) Compete à Atenção Básica compor uma equipe multiprofissional composta por no mínimo: 
médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista, com objetivo 
de realizar o seguimento dos pacientes do território adscrito para atendimento à família e à sua 
rede social. 

c) Compete aos serviços de urgência e emergência acolher a demanda por meio de critérios de 
avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.   

d) Compete aos serviços de urgência e emergência definir protocolos clínicos, garantindo a 
eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do 
sujeito. 

e) Compete à atenção hospitalar criar mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários, 
mecanismos de escuta para a população e aos trabalhadores e, ainda, a garantia de continuidade de 
assistência com sistema de referência e contra-referência. 
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34) A Conferência de Saúde realizada em 1986 contou com a participação de estudantes, políticos, 
dirigentes institucionais, técnicos, lideranças sindicais e populares. Nela foi discutida a situação 
de saúde do país e aprovado um relatório, cujas conclusões passaram a constituir o Projeto de 
Reforma Sanitária Brasileira e que foi levado à Assembléia Nacional Constituinte em 1987. 
Grande parte das teses e conclusões desta Conferência faz parte do texto final aprovado na 
Constituição Federal Brasileira. O texto acima se refere à: 

 
a) V Conferência Nacional de Saúde. 
b) VI Conferência Nacional de Saúde. 
c) VII Conferência Nacional de Saúde. 
d) VIII Conferência Nacional de Saúde. 
e) IX Conferência Nacional de Saúde. 

 
35) Em relação ao controle social, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Os conselhos de saúde devem ser constituídos por 50% de usuários, 30%de trabalhadores da 
saúde e 20% de prestadores de serviços e gestores. 

b) Controle social é a capacidade que tem a sociedade organizada de intervir nas políticas públicas. 
c) O controle social é entendido como a tentativa de estabelecer uma relação entre o Estado e a 

sociedade, que implica em uma abertura do Estado para que a sociedade participe de suas 
decisões.  

d) Tem como objetivo o estabelecimento das necessidades e interesse da população na definição das 
prioridades e metas. 

e) Os conselhos de saúde são órgãos de caráter permanente e deliberativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 







