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O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se

não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão
aceitas reclamações posteriores.

A totalidade da Prova terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de
Respostas.

Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida de prova,
devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas. Este será o único
documento válido para correção.

Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante

para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e
depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está
portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.

O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas
dependências deste

50 (cinquenta) questões

3h30min (três horas e trinta minutos)

1h30min (uma hora e trinta minutos)

, bem como não poderá utilizar os sanitários.
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Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
AFolha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às

respostas.
Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

Para cada questão existe apenas resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emendas ou rasuras.

O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

Todas as questões deverão ser respondidas.

1 (uma)

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição
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Espaço reservado para anotação das respostas
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Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________
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O gabarito e o Caderno de Questões da Prova Objetiva estarão disponíveis no site da a partir do diaCetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) 07 de maio de 2013.www.pciconcursos.com.br
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
1. Sobre a assistência privada, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(B) As instituições privadas poderão participar somente de forma isolada na assistência médica e nunca 

de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. 
(C) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos. 
(D) A participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país 

pode ocorrer desde que se cumpram os princípios do SUS.  
(E) Se existir a participação da iniciativa privada em conjunto com o Sistema Único de Saúde, essa deve 

ser realizada preferencialmente com as entidades com fins lucrativos. 
 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta a composição das comissões de intergestores tripartite, criadas pela 

NOB 93. 
 

(A) Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS. 
(B) Prefeito, Governador e Ministro da Saúde. 
(C) CONASS, CONASEMS e Conselhos de Saúde. 
(D) CONASEMS, Conferências de Saúde e Ministério da Saúde. 
(E) CONASS, Conferências e Conselhos de Saúde. 

 
 
3. A estimativa é de que aproximadamente 2 milhões de brasileiros apresentem insuficiência cardíaca, com 

240 mil novos casos diagnosticados a cada ano, a maior parte em pacientes com mais de 65 anos. 
Assinale a alternativa incorreta sobre o assunto. 

 
(A) Os principais mecanismos adaptativos da insuficiência cardíaca são a taquicardia e o aumento das 

pressões de enchimento e do volume circulatório. 
(B) As queixas mais comuns na insuficiência cardíaca são dispneia ao realizar esforços e fadiga. 
(C) A Ecocardiografia é o exame de escolha na avaliação morfofuncional de pacientes com insuficiência 

cardíaca. 
(D) A internação hospitalar está indicada quando há piora clínica súbita ou progressão dos sintomas não 

responsiva ao ajuste adequado do tratamento. 
(E) Segundo a Classificação funcional da New York Heart Association, a classe funcional III caracteriza-

se por pequena limitação na atividade física; a atividade física rotineira resulta em fadiga e há 
presença de angina mesmo em repouso. 
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4. Analise o caso abaixo. 
 

Gestante de 18 anos, com idade gestacional de 10 semanas, nega ser usuária de drogas e possui único 
parceiro há dois anos. Com relação à solicitação do teste anti-HIV, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Deve ser realizado e a gestante só deve ser informada em caso de resultado positivo. 
(B) Só deverá ser realizado após entrevista de triagem com o parceiro. 
(C) Não deve ser oferecido, pois o risco de ser positivo é baixo. 
(D) Deve ser oferecido mediante aconselhamento pré e pós-teste. 
(E) Não necessita ser realizado, pois a gestante não faz parte dos grupos de risco. 

 
 
5. Assinale a alternativa que apresente por que o colostro é diferente do leite maduro. 
 

(A) Dobro de proteínas, maiores concentrações de albumina, gorduras, globulina e sais minerais. 
(B) Metade de proteínas, menores concentrações de albumina e globulina e maiores concentrações de 

sais minerais. 
(C) Maior conteúdo de gordura e lactose e maior proporção de imunoglobulina A secretória. 
(D) Menor conteúdo de gordura e lactose e maior proporção de imunoglobulina A secretória. 
(E) Menor concentração de sais minerais, adequada ao rim imaturo do bebê em seus primeiros dias de 

vida. 
 
 
6. Assinale a alternativa que apresenta em que momento ocorre o maior e mais veloz índice de crescimento 

e desenvolvimento de uma criança. 
 

(A) No primeiro ano de vida. 
(B) No segundo e terceiro anos de vida. 
(C) No quinto e sexto anos de vida. 
(D) Após o sexto ano de vida. 
(E) No período pós-puberal. 

 
 
7. Analise o caso. 

Lactente com dois meses de vida apresenta sangue misturado nas fezes desde 21 dias de vida. Nasceu 
com peso de 3.000g e atualmente é de 4.300g. Nunca apresentou febre ou vômitos. 
Assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico. 

 
(A) Colite persistente por Escherichia coli enteropatogênica clássica. 
(B) Doença de Crohn. 
(C) Alergia à proteína do leite de vaca. 
(D) Divertículo de Meckel. 
(E) Infecção por rotavírus. 
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8. Analise o caso abaixo. 
 

Criança com 4 anos de idade, sexo feminino, apresenta lesões pruriginosas, lineares e tortuosas com 
aspecto serpiginoso, nas nádegas e face posterior das coxas há seis dias, que vêm aumentando cerca de 
um a dois centímetros por dia. Em relação ao tratamento, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Permanganato de potássio e neomicina. 
(B) Tiabendazol. 
(C) Benzoato de benzila. 
(D) Dexclorfeniramina. 
(E) Tioconazol. 

 
 
9. Uma criança do sexo masculino, 7 anos, apresenta um quadro diarreico recidivo, com fezes de aspecto 

brilhante e presença de restos alimentares. A criança mantém um bom estado geral. Assinale a alternativa 
que apresenta o quadro que este caso sugere. 

 
(A) Teníase. 
(B) Amebíase. 
(C) Ancilostomíase. 
(D) Esquistossomose. 
(E) Giardíase. 

 
 
10. O diagnóstico diferencial entre epiglotite aguda e laringotraqueobronquite aguda desempenha importante 

papel do ponto de vista terapêutico. Assinale a alternativa que apresente quais são os agentes etiológicos 
mais frequentemente envolvidos, respectivamente, nestas doenças. 

 
(A) Vírus influenza e Streptococcus. 
(B) Adenovírus e Haemophilus influenzae. 
(C) Vírus parainfluenza e Streptococcus. 
(D) Haemophilus influenzae e vírus parainfluenza. 
(E) Haemophilus influenzae e Streptoccus. 

 
 
11. O médico da equipe preconizada pelo PSF deve ser um generalista, e, portanto, atender a todos os 

componentes das famílias, independentemente de sexo e idade. Este profissional de saúde deverá 
comprometer-se com o sujeito, inserido no seu contexto biopsicossocial-ambiental, e não apenas com o 
conjunto de conhecimentos específicos ou grupos de doenças. Considerando as atribuições relativas ao 
trabalho do médico do PSF, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Executar ações básicas de vigilância à saúde. 
(B) Atuar coordenando o trabalho dos demais membros da equipe, gerenciando o processo de trabalho. 
(C) Promover a qualidade de vida. 
(D) Prestar assistência integral às pessoas sob sua responsabilidade. 
(E) Discutir, de forma permanente junto à comunidade e à equipe do PSF, o conceito de cidadania, 

enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam. 
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12. Dentre os diversos sistemas de classificação dos tipos de substâncias psicoativas propostos na literatura, 
considera-se de maior utilidade clínica aquele que as divide pelos seus efeitos mais proeminentes no 
sistema nervoso central: depressoras, estimulantes e perturbadoras. Assinale a alternativa que indica uma 
substância depressora do sistema nervoso central. 

 
(A) Cocaína. 
(B) Nicotina. 
(C) Anfetaminas. 
(D) Opiáceos. 
(E) Cafeína. 

 
 
13. Sobre a hanseníase, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causado pelo Mycobacterium leprae. 
(B) Tem baixa letalidade e baixa mortalidade, podendo ocorrer em qualquer idade, raça ou gênero. 
(C) São classificados como paucibacilares casos com até 10 lesões de pele. 
(D) A baciloscopia positiva classifica o caso como multibacilar, independentemente do número de 

lesões. 
(E) O resultado negativo da baciloscopia não exclui o diagnóstico de hanseníase. 

 
 
14. Sobre as reações hansênicas, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) Na reação tipo 2, a manifestação clínica mais frequente é o eritema nodoso hansênico. 
(B) As reações hansênicas são alterações do sistema imunológico, que se exteriorizam como 

manifestações inflamatórias agudas e subagudas, que podem ocorrer mais frequentemente nos casos 
paucibacilares. 

(C) A reação tipo 1 caracteriza-se pelo aparecimento de novas lesões dermatológicas, infiltração, 
alterações de cor e edema nas lesões antigas, com ou sem espessamento e dor de nervos periféricos. 

(D) Os estados reacionais são a principal causa de lesões dos nervos e incapacidade provocadas pela 
hanseníase. 

(E) Se os estados reacionais forem observados após o tratamento específico para a hanseníase, não é 
necessário reiniciá-lo, e sim iniciar a terapêutica antirreacional. 

 
 
15. Sobre a leptospirose, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) A icterícia é um sinal característico, possuindo uma tonalidade alaranjada muito intensa (icterícia 
rubínica) e geralmente aparece entre o 3º e o 7º dia da doença. 

(B) A fase precoce da doença corresponde à maioria dos casos. 
(C) A insuficiência renal aguda é uma importante complicação da fase tardia caracterizada geralmente 

por ser não oligúrica e hipocalêmica. 
(D) A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. 
(E) A antibioticoterapia está indicada em qualquer período da doença, e a mais eficaz é a dose única de 

doxiciclina. 
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16. A correta aferição da pressão arterial, procedimento central para o estabelecimento do diagnóstico e do 
prognóstico, é corriqueiramente descuidada na prática clínica. Em relação às condições padronizadas para 
a medida da pressão arterial, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes. 
(B) A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço. 
(C) Sentar o paciente com o braço apoiado e na altura do quadril e medir após 1 minuto de repouso. 
(D) Registrar valores com intervalos de 2mmHg, evitando-se arredondamentos 
(E) Na primeira vez, medir a pressão nos dois braços; se discrepantes, considerar o valor mais alto. 

 
 
17. Assinale a alternativa que não corresponde a exames da rotina complementar mínima para pacientes 

hipertensos. 
 

(A) Glicemia em jejum. 
(B) Exame de Urina: bioquímica e sedimento. 
(C) Colesterol Total. 
(D) Ecocardiograma. 
(E) Creatinina sérica. 

 
 
18. Sobre a doença de Parkinson, assinale a alternativa correta. 
 

(A) As manifestações clínicas típicas da doença incluem o tremor de movimento proximal e flacidez. 
(B) O mecanismo fisiopatológico central na doença de Parkinson é a desmielinização dos nervos 

periféricos, especialmente do VI e VIII pares. 
(C) O diagnóstico é realizado através de Ressonância Nuclear Magnética de ângulo pontocerebelar. 
(D) A presença de inclusões eosinofílicas, conhecidas como corpúsculos de Lewy, nos neurônios em 

processo de degeneração é a marca patológica dessa doença. 
(E) Entre os achados clínicos, a instabilidade postural usualmente ocorre no início do quadro, e possui 

alta especificidade diagnóstica para doença de Parkinson. 
 
 
19. Entre os principais eventos e agravos que acometem adolescentes, estão as alterações do 

desenvolvimento puberal. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) No sexo masculino, o atraso puberal caracteriza-se unicamente pela ausência de sinal de puberdade 
após os 10 anos. 

(B) A puberdade tardia na menina é definida como ausência de caracteres sexuais secundários até os 10 
anos de idade, ou ausência da menarca até os 15 anos. 

(C) Na puberdade feminina, o primeiro sinal é o aparecimento da primeira menstruação (menarca). 
(D) Na puberdade masculina, o primeiro sinal é o aumento do tamanho do pênis. 
(E) Na puberdade feminina, a desaceleração do crescimento se inicia cerca de 12 a 24 meses após a 

telarca. 
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20. A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, podendo cursar 
desde formas leves e atípicas até formas graves com elevada taxa de letalidade. Sobre o assunto, assinale 
a alternativa que corresponde, respectivamente, ao agente etiológico e ao reservatório. 

 
(A) Haemophilus influenzae e homem. 
(B) Salmonella typhi e carrapato. 
(C) Wuchereria bancrofti e homem. 
(D) Rickettsia rickettsii e carrapato. 
(E) Chlamydia tracomatis e mosquito. 

 
 
21. A osteoporose é um distúrbio osteometabólico no qual ocorre redução da densidade mineral óssea e 

deterioração da microarquitetura óssea com consequentes aumentos da fragilidade esquelética e do risco 
de fraturas. Entre os fatores de risco para osteoporose e fraturas ósseas, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Sexo feminino. 
(B) Baixa massa óssea. 
(C) Tabagismo. 
(D) Raça negra. 
(E) Sedentarismo. 

 
 
22. Assinale a alternativa que denomina a porcentagem do número de óbitos de pessoas de 50 anos ou mais 

em relação ao número total de óbitos. 
 

(A) Prevalência proporcional. 
(B) Índices de Swaroop e Uemura. 
(C) Índice de letalidade. 
(D) Índice de morbidade. 
(E) Índice de esperança de vida. 

 
 
23. Durante uma visita domiciliar a determinada família, a agente comunitária de saúde detecta uma situação 

que a preocupa: um senhor de 40 anos tosse muito durante a visita. A agente comunitária indaga há 
quanto tempo a tosse existe, obtendo a resposta de que este sinal surgiu nas últimas 3 semanas e que vem 
acompanhado de catarro. Assinale a alternativa que indique o procedimento que a agente comunitária 
deve adotar diante desta situação. 

 
(A) Encaminhar o paciente para atendimento especializado em pneumologia. 
(B) Encaminhar o paciente para o pronto socorro municipal. 
(C) Comunicar à equipe do Programa de Saúde da Família e providenciar o agendamento imediato de 

uma consulta com o médico da equipe. 
(D) Não dar maior importância ao fato, considerando que o paciente em questão é fumante desde os 15 

anos de idade. 
(E) Orientar o paciente para utilizar um chá que funciona bem contra a tosse. 
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24. A respeito das infecções durante a gestação são problemas que devem ser rastreados pelo médico no Pré-
Natal, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A infecção urinária é um problema comum durante a gestação e por isso deve-se fazer uso de 

antibióticos profiláticos de amplo espectro nos três primeiros meses de gestação em todas as 
mulheres. 

(B) A infecção urinária é rara na gestante e a bacteriúria assintomática é considerada normal nesta fase. 
(C) A infecção urinária na gestante é comum, mas o tratamento com antibióticos deve ser iniciado 

somente após o parto, para evitar efeitos colaterais no embrião ou no feto. 
(D) O tratamento com antibióticos só deve ser instituído nos casos de gestantes com urinocultura 

positiva (100.000 colônias por ml de urina) associada ao quadro de disúria, polaciúria ou urgência 
miccional. 

(E) A infecção urinária é uma das mais importantes intercorrências no período gestacional. 
 
 
25. Assinale a alternativa que apresenta o princípio que expressa, pela definição na Lei 8.080/90, o conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 
(A) Universalização da assistência. 
(B) Integralidade de assistência. 
(C) Descentralização político-administrativa. 
(D) Hierarquização da rede de serviços de saúde. 
(E) Participação social. 

 
 
26. Sobre os riscos de acidentes de trabalho em uma empresa de telemarketing, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser emitida somente em acidentes com 
afastamento. 

(B) Não existe Comunicação de Acidente de Trabalho para este ramo de atividade. 
(C) É um ramo de atividades sem riscos e praticamente não existem as Comunicações de Acidentes de 

Trabalho. 
(D) Se houver nexo causal para LER/Dort (Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho), deve-se 

emitir CAT. 
(E) Os acidentes de trajeto não devem ser considerados. 

 
 
27. A tuberculose é uma das doenças de notificação compulsória no Brasil. Dentro da organização dos 

serviços de saúde pública no Brasil, existem programas estaduais e municipais de controle da 
tuberculose, que, em sintonia com as políticas nacionais de controle dessa doença, atuam baseados em 
prioridades de atendimento. Assinale a alternativa incorreta sobre tais prioridades. 

 
(A) Prevenção, que inclui medidas como a vacinação com BCG intradérmico e a quimioprofilaxia 

(prevenção pós-exposição) com hidrazida. 
(B) Diagnóstico, ou seja, identificação o mais precocemente possível do maior número de doentes de 

uma comunidade, em especial dos bacilíferos, para início imediato de tratamento específico. 
(C) Tratamento de todos os casos diagnosticados, com esquemas terapêuticos eficazes e com fármacos 

de baixa toxicidade, administrados de forma regular por um período que varia de 6 a 12 meses. 
(D) Investigação de comunicantes, principalmente dos pacientes bacilíferos, para instituir nesse grupo 

medidas de prevenção ou tratamento quando indicadas. 
(E) Encaminhamento de paciente suspeito para avaliação precoce em unidade de emergência municipal. 
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28. Assinale qual dos indicadores abaixo reflete melhor as condições de saneamento básico. 
 

(A) Coeficiente de mortalidade neonatal precoce. 
(B) Coeficiente de mortalidade neonatal tardia. 
(C) Coeficiente de mortalidade pós-neonatal. 
(D) Coeficiente de mortalidade perinatal. 
(E) Coeficiente de mortalidade neonatal.  

 
 
29. A dengue constitui-se, no momento, em um grave problema de saúde pública no Brasil e na maioria dos 

países tropicais onde as condições ambientais favorecem a proliferação do vetor. Assinale a alternativa 
correta sobre o assunto. 

 
(A) A febre hemorrágica da dengue é produzida somente pelo sorotipo IV.  
(B) A confirmação do diagnóstico da dengue clássica pelo sorotipo I é realizada através da prova do 

laço.  
(C) A primeira epidemia da dengue documentada clínica e laboratorialmente no Brasil ocorreu no estado 

de São Paulo, em 1969.  
(D) É doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória, principalmente quando se tratar 

dos primeiros casos diagnosticados em uma área ou quando se suspeitar de febre hemorrágica da 
dengue. 

(E) O diagnóstico laboratorial sorológico da dengue deve ser realizado até o segundo dia do início dos 
sintomas, enquanto no diagnóstico específico-virológico a coleta de sangue deve ser feita a partir do 
sétimo dia do início dos sintomas.  

 
 
30. Sobre a febre amarela, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Possui como agente etiológico um DNA vírus do gênero Rickettsia. 
(B) É uma doença febril aguda, de curta duração e sempre com alta gravidade.  
(C) Na febre amarela urbana, o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor e hospedeiro, e o homem, o 

único hospedeiro de importância epidemiológica. 
(D) O período de incubação varia de 10 a 14 dias, após a picada do mosquito macho infectado. 
(E) A medida de controle mais importante é a vigilância sanitária de portos, aeroportos e passagens de 

fronteira. 
 
 

 CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

 Leia o texto abaixo para responder às questões de 31 a 33. 
 
A universalidade é um princípio finalístico, ou seja, é um ideal a ser alcançado, indicando, portanto, uma das 
características do sistema que se pretende construir e um caminho para sua construção. Para que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) venha a ser universal, é preciso se desencadear um processo de universalização, isto é, 
um processo de extensão de cobertura dos serviços, de modo que venham, paulatinamente, a se tornar 
acessíveis a toda a população. Para isso, é preciso eliminar barreiras.’ 
 

Extraído de: Teixeira C. Os princípios do SUS. Texto de apoio elaborado para subsidiar o debate nas Conferências Municipal e 
Estadual de Saúde. Salvador, Bahia. Junho de 2011. Adaptado. 
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31. A primeira barreira jurídica a ser eliminada universalizou o direito à saúde e foi decretada 
 

(A) na Comissão de Diretos Humanos. 
(B) na Constituição Federal. 
(C) na Lei Municipal Paulista em 1986. 
(D) na Lei Estadual Paulista em 1988. 
(E) nos Comitês Populares de Atenção à Saúde. 

 
 

32. Por universalidade da saúde no Brasil, é correto afirmar que é um princípio que visa à 
 

(A) saúde como parte da integralidade da vida dos cidadãos brasileiros. 
(B) saúde como um bem não prioritário na vida do cidadão. 
(C) saúde como um modelo integrador e assegurado por políticas públicas. 
(D) saúde como um direito fundamental de todos os cidadãos. 
(E) prática assistencialista. 

 
 

33. A barreira da comunicação entre o cidadão e os prestadores de serviço é um problema que dificulta a 
universalização sob o ponto de vista 

 

(A) jurídico. 
(B) financeiro. 
(C) sociocultural. 
(D) econômico. 
(E) regional. 

 
 

34. O princípio da gestão do sistema que implica a transferência de poder de decisão sobre a política de saúde 
federal (Ministério da Saúde) para os estados (Secretaria de Estado da Saúde) e municípios (Secretaria 
Municipal de Saúde) é definido como 

 

(A) universalização direta. 
(B) integralidade. 
(C) regionalização. 
(D) popularização. 
(E) descentralização. 

 
 

35. Aos excluídos do mercado formal, antes da criação do SUS, assim como os não contribuintes da 
previdência social, cabia recorrer aos serviços de saúde prestados por 

 

I. instituições filantrópicas. 
II. serviços de saúde de centros educacionais (Universidades e afins). 
III. hospitais governamentais. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, apenas. 
(E) III, apenas. 
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36. Em relação ao novo Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009), 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. É vedado ao médico apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que 

trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente 
ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à 
comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição. 

II. É vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos 
em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em 
geral, mesmo com autorização do paciente. 

III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos 
profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando 
suas observações para o relatório. 

IV. O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho 
Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro 
suspenso enquanto perdurar sua incapacidade. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) II, III e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
37. As ações implicadas à saúde do trabalhador está descrita entre os objetivos e atribuições na Lei 8.080/90, 

a qual se afirma que faz parte da 
 

(A) participação política. 
(B) execução de políticas. 
(C) execução de ações. 
(D) prestação de serviços. 
(E) ação de controle de serviços. 

 
 
38. Em situações de urgências e emergências e em casos de calamidades públicas, é correto afirmar que o 

atendimento 
 

(A) será feito nos serviços de atenção primária de forma consecutiva. 
(B) será feito de forma incondicional em qualquer unidade do sistema. 
(C) será feito apenas nos serviços de atenção secundária. 
(D) será feito apenas nos serviços de atenção terciária. 
(E) deverá ser feito nos atendimentos móveis colocados à disposição do cidadão obrigatoriamente como 

primeiro acesso. 
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39. Em relação à quantidade mínima de médicos na composição de equipes de saúde da família, é correto 
afirmar que se contabiliza(m) 

 
(A) 5 (cinco) médicos de família. 
(B) 4 (quatro) médicos de família. 
(C) 3 (três) médicos de família. 
(D) 2 (dois) médicos de família. 
(E) 1 (um) médico de família. 

 
 
40. Em relação às ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), é correto afirmar que o número de ACS 

deve ser suficiente para cobrir 
 

(A) 1.000 (mil) pessoas ou 100% da população cadastrada. 
(B) 500 (quinhentas) pessoas ou 75% da população cadastrada. 
(C) 100 (cem) pessoas, no mínimo. 
(D) 3.000 (três mil) pessoas, no máximo. 
(E) 750 (setecentas e cinquenta) pessoas, no máximo, ou 100% da população cadastrada. 

 
 
41. São atribuições do médico que atua junto às equipes de saúde da família: 
 

I. realizar assistência integral em todas as fases do desenvolvimento humano. 
II. encaminhar os usuários aos serviços de média e alta complexidade. 
III. participar do gerenciamento correto de insumos para o adequado funcionamento da Unidade de 

Saúde da Família (USF). 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 
42. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 
 Desde o final de março de 2013, a China tem notificado infecções em seres humanos e aves (domésticas) 

com uma nova cepa de um subtipo de vírus da influenza, conhecido como ______.  
 

(A) AH1N1 
(B) AH5N6 
(C) AH7N9 
(D) AHN 
(E) AH2N2 
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43. As infecções humanas com vírus da influenza aviária são raras, porém aconteceram no passado, em geral 
após contato próximo com aves infectadas (vivas ou mortas). As aves infectadas podem disseminar uma 
quantidade significativa do vírus da influenza, por exemplo, em 

 
(A) seu sangue. 
(B) seus ovos. 
(C) seu muco ou seus dejetos. 
(D) suas carnes e seus dejetos. 
(E) seu muco e sua carne. 

 
 
44. De acordo com a resolução SS-20 de 2006, assinale a alternativa que apresenta uma Doença de 

Notificação Imediata. 
 

(A) Dengue. 
(B) Febre maculosa. 
(C) Hepatite A. 
(D) Febre amarela. 
(E) Hepatite C. 

 
 
45. Após confirmação laboratorial, observa-se a presença de IgG positivo para doença de Chagas (fase 

crônica). É correto afirmar que, nesse caso,  
 

(A) deve ser feita notificação junto aos serviços de locais de vigilância epidemiológica. 
(B) não há necessidade de notificação. 
(C) só deve ser notificado se o paciente manifestar cardiopatia chagásica. 
(D) só deve ser notificado se o paciente apresentar manifestação entérica. 
(E) só deve ser notificado se evoluir a óbito. 

 
 
46. Assinale a alternativa que não apresenta uma Doença de Notificação Compulsória. 
 

(A) Sarampo. 
(B) Febre tifoide. 
(C) Intoxicação por agrotóxicos. 
(D) Ascaridíase. 
(E) Leishmaniose cutânea. 

 
 
47. Assinale a alternativa que apresenta um agravo de caráter não transmissível que deve ser notificado em 

todo o Estado de São Paulo. 
 

(A) Acidentes domésticos. 
(B) Acidente com animal peçonhento. 
(C) Queimaduras de 3º grau. 
(D) Paralisia flácida aguda. 
(E) Tularemia. 
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48. Assinale a alternativa que apresenta a patologia que deve ser notificada apenas após confirmação 
laboratorial. 

 
(A) Tétano de transmissão vertical. 
(B) Raiva humana. 
(C) Esquistossomose. 
(D) Poliomielite. 
(E) Sarampo. 

 
 
49. As variadas vertentes da promoção da saúde focam que medidas preventivas em nível primário, seguindo 

os modelos de história natural da doença, podem ser descritas como 
 

(A) vacinação e saneamento. 
(B) diagnóstico precoce e vacinação. 
(C) quimioprofilaxia e tratamento medicamentoso. 
(D) recuperação da saúde. 
(E) diagnóstico clínico. 

 
 
50. Ao efetuar um programa de saúde com foco em medidas de prevenção secundária, deve-se abordar 
 

(A) vacinação em massa. 
(B) diagnóstico clínico e laboratorial. 
(C) recuperação de alcoolistas. 
(D) consumos de água potável. 
(E) educação nutricional. 

 
 
 







