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QUESTÃO 01 

Segundo o Art. 196 da Constituição Federal, 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: 

a) Promoção, proteção e recuperação. 

b) Adoção, iniciação e condição 

c) Promoção, iniciação e recuperação 

d) Adoção, proteção e condição 

 

QUESTÃO 02 

No que tange o Art. 197 da Constituição 

Federal são de relevância pública as ações e 

serviços de saúde, 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, cabendo a 

quem dispor por tais ações: 

a) O Poder Público 

b) O Ministério Público 

c) A gestão Municipal 

d) O Tribunal de Contas 

 

QUESTÃO 03 

De acordo com o Art. 5º da lei Federal 8080/90 

são objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, 

todos abaixo, exceto: 

a) a identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde; 

b) a formulação de política de saúde 

destinada a promover, nos campos 

econômico e social, a observância do 

disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

c) a assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) A universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência; 

 

QUESTÃO 04 

De acordo com o Art. 36 da lei Federal nº 

8080/90 o processo de planejamento e 

orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

será ascendente, do nível local até o federal, 

ouvidos seus órgãos deliberativos, 

compatibilizando-se as necessidades da 

política de saúde com a disponibilidade de 

recursos em planos de saúde: 

a) Apenas dos municípios 

b) Apenas da União 

c) Apenas do Estado 

d) Dos Municípios, dos Estados, do Distrito 

Federal e da União. 

 

QUESTÃO 05 

Segundo o Art. 50 da lei Federal 8080/90 os 

convênios entre a União, os Estados e os 

Municípios, celebrados para implantação dos 

Sistemas Unificados e Descentralizados de 

Saúde, ficarão rescindidos à proporção que 

seu objeto for sendo absorvido pelo: 

a) Ministério Público 

b) Sistema Único de Saúde 

c) Poder Legislativo Municipal 

d) 3º Setor 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 06 

No que concerne o Art. 1° da lei Federal 

8142/90 o Sistema Único de Saúde (SUS), 

contará, em cada esfera de governo, sem 

prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 

as seguintes instâncias colegiadas: 

a) A Associação de Apoio a Saúde; e o 

Ministério da Saúde. 

b) A Associação de Apoio a Saúde; e o 

Conselho de Saúde. 

c) A Conferência de Saúde; e o Conselho de 

Saúde. 

d) A Conferência de Saúde; e o Ministério da 

Saúde. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 07 

Segundo o § 2° do Art. 1º da lei Federal 8142/90 

Quem é em caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários, atua 

na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

a) A Conferência de Saúde 

b) A Associação de Apoio a Saúde 
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c) Conselho de Saúde. 

d) Ministério da Saúde. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 08 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

Segundo a Portaria nº 399, são prioridades 

pactuadas no pacto pela vida: 

I - Saúde do idoso; 

II - Controle do câncer de colo de útero e de 

mama; 

III - Redução da mortalidade infantil e materna; 

IV - Fortalecimento da capacidade de 

respostas às doenças emergentes e endemias,  

com ênfase na dengue, hanseníase, 

tuberculose, malária e influenza; 

V - Promoção da Saúde; 

VI - Fortalecimento da Atenção Básica. 

a) I, II e III apenas são verdadeiras 

b) IV, V e VI apenas são verdadeiras 

c) I, II, III,  e IV apenas são verdadeira 

d) I, II, III, IV, V e VI são verdadeiras 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 09 

De acordo com a Portaria nº 399, em se 

tratando de Reconhecimento das Regiões, as 

regiões que deverão ser reconhecidas como 

tal, não precisando ser homologadas pelas 

Comissões Intergestores são denominadas de: 

a) Regiões Intramunicipais  

b) Regiões Intraestaduais 

c) Regiões Interestaduais 

d) Regiões Fronteiriças 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 10 

Segundo a Portaria nº 399, são princípios gerais 

do financiamento para o Sistema Único de 

Saúde, exceto: 

a) Responsabilidade das três esferas de gestão 

– União, Estados e Municípios pelo 

financiamento do Sistema Único de Saúde, 

todos abaixo 

b) Redução das iniqüidades microrregionais, 

municipais e regionais, a ser contemplada 

na metodologia de realocação de recursos, 

considerando também as dimensões 

econômica e social; 

c) Repasse fundo a fundo, definido como 

modalidade preferencial de transferência 

de recursos entre os gestores; 

d) Financiamento de custeio com recursos 

federais constituído, organizados e 

transferidos em blocos de recursos; 

 

QUESTÃO 11 

No que tange a Portaria GM/MS nº 648/06 os 

municípios e o Distrito Federal, como gestores 

dos sistemas locais de saúde, são responsáveis 

pelo cumprimento dos princípios da Atenção 

Básica, pela organização e execução das 

ações em seu território. Compete às 

Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito 

Federal: 

a) pactuar, com a Comissão Intergestores 

Bipartite, estratégias, diretrizes e normas de 

implementação da Atenção Básica no 

Estado, mantidos os princípios gerais 

regulamentados nesta Portaria; 

b)  definir estratégias de articulação com as 

gestões municipais do SUS com vistas à 

institucionalização da avaliação da 

Atenção Básica; 

c) alimentar as bases de dados nacionais com 

os dados produzidos pelo sistema de saúde 

municipal, mantendo atualizado o cadastro 

de profissionais, de serviços e de 

estabelecimentos ambulatoriais, públicos e 

privados, sob sua gestão; 

d) contribuir para a reorientação do modelo 

de atenção à saúde no País, por meio do 

apoio à Atenção Básica e do estímulo à 

adoção da estratégia de Saúde da Família 

como estruturante para a organização dos 

sistemas municipais de saúde; 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 12 

De acordo com a Portaria GM/MS nº 648/06 A 

estratégia de Saúde da Família visa à 

reorganização da Atenção Básica no País, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção 

Básica, a estratégia Saúde da Família deve, 

exceto: 

a) ter caráter substitutivo em relação à rede de 

Atenção Básica tradicional nos territórios em 

que as Equipes Saúde da Família atuam; 

b) atuar no território, realizando cadastramento 

domiciliar, diagnóstico situacional, ações 

dirigidas aos problemas de saúde de 

maneira pactuada com a comunidade 

onde atua, buscando o cuidado dos 
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indivíduos e das famílias ao longo do tempo, 

mantendo sempre postura pró-ativa frente 

aos problemas de saúde-doença da 

população; 

c) desenvolver atividades de acordo com o 

planejamento e a programação realizados 

com base no diagnóstico situacional e 

tendo como foco a família e a 

comunidade; 

d) ser um espaço de construção de e para a 

saúde 

_____________________________________ 

QUESTÃO 13 

Segundo a portaria MS/GM 373/02 o PDR 

(Plano Diretor de Regionalização) fundamenta-

se na conformação de sistemas funcionais e 

resolutivos de assistência à saúde, por meio da 

organização: 

a) das autarquias estaduais e municipais 

b) dos territórios estaduais em 

regiões/microrregiões 

c) da formação territorial economicamente 

ativa 

d) equidade assistencial. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 14 

De acordo com a portaria MS/GM 373/02, 

assinale a definição incorreta: 

a) Módulo Assistencial - módulo territorial com 

resolubilidade correspondente ao primeiro 

nível de referência, definida no Item 8 - 

Capítulo I desta Norma, constituído por um 

ou mais municípios, com área de 

abrangência mínima a ser estabelecida 

para cada Unidade da Federação, em 

regulamentação específica, e com as 

seguintes características: 

b)  Município-sede do módulo assistencial 

(GPSM ou GPAB-A) - município que, de 

acordo com a definição da estratégia de 

regionalização de cada estado, apresente 

papel de referência para outros municípios, 

em qualquer nível de atenção. 

c) Unidade territorial de qualificação na 

assistência à saúde - representa a base 

territorial mínima a ser submetida à 

aprovação do Ministério da Saúde e 

Comissão Intergestores Tripartite para 

qualificação na assistência à saúde. Deverá 

ser a menor base territorial de planejamento 

regionalizado com complexidade 

assistencial acima do módulo assistencial, 

conforme definido no PDR. Poderá ser uma 

microrregião ou uma região de saúde, de 

acordo com o desenho adotado pelo 

estado. 

d) Região de Saúde - base territorial de 

planejamento da atenção à saúde, não 

necessariamente coincidente com a divisão 

administrativa do estado, a ser definida pela 

Secretaria Estadual de Saúde, de acordo 

com as especificidades e estratégias de 

regionalização da saúde em cada estado, 

considerando as características 

demográficas, socioeconômicas, 

geográficas, sanitárias, epidemiológicas, 

oferta de serviços, relações entre municípios, 

entre outras. Dependendo do modelo de 

regionalização adotado, um estado pode 

se dividir em macrorregiões, regiões e/ou 

microrregiões de saúde. Por sua vez, a 

menor base territorial de planejamento 

regionalizado, seja uma região ou uma 

microrregião de saúde, pode compreender 

um ou mais módulos assistenciais. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 15 

Segundo o guia de Bolso “Doenças Infecciosas 

e parasitárias” 5ª edição,  Erucismo é acidente 

proveniente de: 

a) Cobras 

b) Aranhas 

c) Escorpiões 

d) lagartas 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 16 

Segundo o guia de Bolso “Doenças Infecciosas 

e parasitárias” 5ª edição, é incorreto afirmar 

sobre a Dengue a seguinte alternativa: 

a) Período de incubação - De 3 a 15 dias, em 

média 5 a 6 dias. 

b) A transmissão se faz pela picada do macho 

do mosquito Aedes aegypti. 

c) Complicações - Choque decorrente do 

aumento da permeabilidade capilar, 

seguido de hemoconcentração e falência 

circulatória. 

d) Vetores hospedeiros - Os vetores são 

mosquitos do gênero Aedes 

_____________________________________________ 
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QUESTÃO 17 

No que concerne o “Documento Base para 

Gestores e Trabalhadores do SUS” a 

Humanização do SUS se operacionaliza com:  

I - A troca e a construção de saberes;  

II- O trabalho em rede com equipes 

multiprofissionais 

III - A identificação das necessidades, desejos e 

interesses dos diferentes sujeitos do campo 

da saúde; 

IV- O pacto entre os diferentes níveis de gestão 

do SUS (federal, estadual e municipal), entre 

as diferentes instâncias de efetivação das 

políticas públicas de saúde (instâncias da 

gestão e da atenção), assim como entre 

gestores, trabalhadores e usuários desta 

rede; 

V-O resgate dos fundamentos básicos que 

norteiam as práticas de saúde no SUS, 

reconhecendo os gestores, trabalhadores e 

usuários como sujeitos ativos e protagonistas 

das ações de saúde; 

VI - Construção de redes solidárias e interativas, 

participativas e protagonistas do SUS 

a) I, II e III apenas estão corretas. 

b) III, IV e VI apenas estão corretas. 

c) V e VI apenas estão corretas. 

d) I, II, III, IV, V e VI estão corretas. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 18 

Segundo o “Documento Base para Gestores e 

Trabalhadores do SUS” a implementação da 

PNH pressupõe vários eixos de ação que 

objetivam a institucionalização, difusão desta 

estratégia e, principalmente, a apropriação de 

seus resultados pela sociedade. No eixo da 

gestão do trabalho é proposto: 

a) que a PNH faça parte do Plano Nacional, 

dos Planos Estaduais e Municipais dos vários 

governos, sendo pactuada na agenda de 

saúde (agenda de compromissos) pelos 

gestores e pelo Conselho de Saúde 

correspondente; 

b) 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 PNH; 

c) a promoção de ações que assegurem a 

participação dos trabalhadores nos 

processos de discussão e decisão, 

fortalecendo e valorizando os 

trabalhadores, sua motivação, o auto 

desenvolvimento e o crescimento 

profissional; 

d) uma política incentivadora do protagonismo 

dos sujeitos e da ampliação da atenção 

integral à saúde, promovendo a 

intersetorialidade; 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 19 

De acordo com a “Política Nacional de 

Gestão Estratégica e Participativa para o SUS” 

a Política Nacional de Gestão Estratégica e 

Participativa no SUS tem por base os seguintes 

princípios e diretrizes dentre outros, exceto: 

a) Valorização dos diferentes mecanismos de 

participação popular e de controle social 

nos processos de gestão do SUS, 

especialmente os conselhos e as 

conferências de saúde, garantindo sua 

consolidação como política de inclusão 

social e conquista popular. 

b) Promoção da inclusão social de populações 

específicas, visando à equidade no 

exercício do direito à saúde. 

c) Afirmação do protagonismo da população 

na luta por saúde a partir da ampliação de 

espaços públicos de debates e construção 

de saberes 

d) Fortalecimento das formas individuais e 

primárias de participação e solução de 

demandas com auxílio do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

QUESTÃO 20 

Segundo a “Política Nacional de Gestão 

Estratégica e participativa para o SUS” A 

Ouvidoria-Geral do SUS foi criada em: 

a) 1990 

b) 1998 

c) 2000 

d) 2003 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 21 

Sobre a história da cidade de Carapicuíba, é 

incorreto afirmar: 

a) Muitos ferroviários da EFS e ex-funcionários 

fixaram residência em CARAPICUÍBA e aqui 

colaboraram para o progresso da cidade 

b) Em 1918, CARAPICUÍBA já era distrito policial. 
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c) A Fiação Sul Americana marcou época na 

cidade, Francisco e Pedro Fornasaro foram 

seus primeiros proprietários. Empregou muita 

gente. 

d) Praticamente CARAPICUÍBA pouco se 

desenvolveu até a chegada dos trilhos da 

velha estrada de ferro Sorocabana.  

___________________________________________ 

QUESTÃO 22 

O município de Carapicuíba integra a Região 

Metropolitana de São Paulo e está localizado 

em sua porção Oeste, na microrregião de: 

a) Barueri 

b) São Paulo 

c) Osasco 

d) Santana de Parnaíba 

 

QUESTÃO 23 

O ponto inicial da cidade, definido em 2010 é: 

a) "Monumento dos Emancipadores" 

b) "Monumento dos Ferroviários" 

c) "Monumento dos Educadores" 

d) "Monumento dos Soldados" 

 

QUESTÃO 24 

Observe a figura abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se vê, na descrição do Brasão do 

Centro, na Bandeira de Carapicuíba estão 

representados: 

I - os antigos povoadores (Afonso Sardinha),  

II - o Rio Tietê,  

III - os Jesuítas (IHS),  

IV - a fundação (1580),  

V - a emancipação (1965),  

VI - a cidade (coroa) e o trabalho atual e 

futuro (indústria e comércio).  

a) I , II, III e IV apenas são verdadeiros 

b) IV, V e VI apenas são verdadeiros 

c) I, II, IV e VI apenas são verdadeiros 

d) I, II, III, IV, V e VI são verdadeiros 

QUESTÃO 25 

Foram Prefeitos do Município de Carapicuíba, 

todos abaixo, exceto: 

a) Fuad Gabriel Chucre 

b) Luiz Carlos Alves Neves 

c) Francisco Eduardo Teixeira 

d) Jorge Ikeda 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 26 

Nos exames indispensáveis à prática de 

transfusões, têm grande importância os 

métodos: VDRL, Machado-Guerreiro e pesquisa 

do antígeno Austrália. Estes exames 

evidenciam microorganismos causadores 

respectivamente das doenças: 

a) sífilis, Chagas e malária. 

b) hepatite, Chagas e sífilis. 

c) toxoplasmose, malária e sífilis. 

d) sífilis, Chagas e hepatite. 

_____________________________________________

QUESTÃO 27 

Para que possamos estudar a possibilidade de 

uma transfusão sanguínea, utilizamos a prova 

cruzada “maio” na qual testamos: 

a) hemácias do receptor e plasma do doador. 

b) hemácias do doador e plasma do receptor. 

c) aglutininas do doador e do receptor. 

d) aglutinogênios do doador e do receptor. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 28 

Assinale, das substâncias abaixo indicadas, 

qual o grupo que não possui atividade 

biológica. 

a) glicose, sacarose, glicogênio e amido. 

b) glicina, fenilalanina, tirosina, triptofano e 

cisteína. 

c) propilbenzeno, tolueno, dioxana e ácido 

antranílico. 

d) ácido cítrico, ácido succínico e ácido 

málico. 

____________________________________________ 

QUESTÃO 29 

No decorrer do processo respiratório, a 

transformação de ácido pirúvico em CO2 e 

H2O libera: 

a) carbono como substrato energético. 

b) elétrons altamente energéticos. 

c) grupos carboxílicos íntegros com atividade 

enegética. 

d) oxigênio com atividade oxidativa. 
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QUESTÃO 30 

Se a sequência de nucleotídeos em uma 

cadeia de DNA é TAGCCGAAT, a sequência 

na cadeia complementar será: 

a) ATCGGCTTA. 

b) ATGCCCTTA. 

c) AUCGGCUUA. 

d) ATUCGGCUUA. 

_________________________________________ 

QUESTÃO 31 

Têm papel fundamental na coagulação do 

sangue: 

a) plaquetas e fibrinogênio. 

b) plaquetas e hemácias. 

c) hormônios e fibrinogênio. 

d) leucócitos e plaquetas. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 32 

Quadro clínico produzido no homem pelo 

excesso de glicocorticóides, apresentando o 

indivíduo, músculos mal desenvolvidos, 

redução protéica, crescimento de cabelo 

inibido, dificuldades na cicatrização de feridas. 

Pode ocorrer dissolução óssea. Há aceleração 

dos rítmos básicos do eletroencéfalograma e 

podem ocorrer aberrações mentais que vão 

desde o aumento do apetite, insônia e euforia 

até psicose tóxica. Estamos nos referindo a: 

a) síndrome de Cushing. 

b) mal de Parkinson. 

c) moléstia de Graves. 

d) síndrome de Conn. 

___________________________________________ 

QUESTÃO 33 

A vacina tríplice nos imuniza contra: 

a) tuberculose, varíola e poliomielite. 

b) difteria, tuberculose e poliomielite. 

c) tétano, poliomielite e cólera. 

d) coqueluche, difteria e tétano. 

 

QUESTÃO 34 

O cólera é uma infecção intestinal, com 

graves sintomas de intoxicação e nos casos 

malignos apresenta náuseas, vômitos, cólicas 

intestinais e diarréia líquida. Em vista disso, o 

Ministério da Saúde: 

a) aconselha o extermínio de ratos das regiões 

afetadas, por julgar esses animais os 

transmissores da doença. 

b) fiscaliza a comercialização de mariscos, 

ostras e mexilhões, por considerá-los 

transmissores da doença. 

c) fiscaliza o uso de carne bovina e suína. 

d) intensifica as campanhas de vacinação. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 35 

Ao considerarmos: 

1 – estado de bacteriemia dos doadores. 

2 – deficiente limpeza e esterilização do 

material utilizado. 

3 – local de trabalho em más condições 

higiênicas. 

4 – conservação inadequada do plasma a ser 

usado na transfusão. 

Pergunta-se quais as causas que podem influir 

em uma transfusão de sangue contaminado? 

a) 1 e 2 apenas. 

b) 1, 3 e 4 apenas. 

c) 3 e 4 apenas. 

d) 1, 2, 3 e 4. 

_________________________________________ 

QUESTÃO 36 

Qual dos seguintes protozoários é parasita do 

sangue do homem? 

a) Balantidium coli. 

b) Giárdia lamblia. 

c) Plasmodium falciparum. 

d) Entamoeba histolytica. 

 

QUESTÃO 37 

Apesar da "aceleração tecnológica e 

científica de nosso século" nem todos os 

problemas puderam ser solucionados, como 

por exemplo, o fato de certas pessoas, quando 

picadas por abelhas, apresentarem uma 

reação alérgica à toxina desses animais. Se 

forem novamente picadas, especialmente por 

um grande número desses insetos, elas 

poderão apresentar uma reação 

denominada: 

a) hemólise. 

b) choque anafilático. 

c) choque térmico. 

d) embolia. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 38 

O ciclo de Krebs é também denominado: 

a) ciclo dos ácidos inorgânicos. 

b) ciclo das hexoses. 

c) ciclo dos ácidos tricarboxílicos. 
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d) fosforilação oxidativa 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 39 

Qual hormônio abaixo promove a ovulação, 

desenvolvimento do corpo amarelo e 

secreção de progesterona? 

a) LH. 

b) FSH. 

c) ACTH. 

d) progesterona. 

_____________________________________________ 

QUESTÃO 40 

Analisando histologicamente core de tecido 

hepático, deparamos com as células de 

Kupffer. Estas células: 

a) produzem secretina. 

b) acumulam glicogênio. 

c) realizam fagocitose. 

d) produzem pigmentos biliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







