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QUESTÃO 01 

Em conformidade com o Art. 198. As ações e 

serviços públicos de saúde constituem um 

sistema único, organizado de acordo com 

diretrizes, e que integram uma rede: 

a) regionalizada e hierarquizada. 

b) provincial e unificada. 

c) unificada e hierarquizada. 

d) provincial e regionalizada. 

 

QUESTÃO 02 

O art. 199 da Constituição Federal salienta que 

a assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. Seus parágrafos regulamentam essa 

regra,  informando que é correto afirmar, 

exceto: 

a) § 1º - As instituições privadas não poderão 

participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público 

ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos. 

b) § 2º - É vedada a destinação de recursos 

públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) § 3º - É vedada a participação direta ou 

indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, 

salvo nos casos previstos em lei. 

d) § 4º - A lei disporá sobre as condições e os 

requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para 

fins de transplante, pesquisa e tratamento, 

bem como a coleta, processamento e 

transfusão de sangue e seus derivados, 

sendo vedado todo tipo de 

comercialização. 

 

QUESTÃO 03 

Considerando o Art. 2º da lei Federal 8080/90 

saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo quem prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício? 

a) A união 

b) O Estado 

c) O Município 

d) O Ministério da Saúde 

 

 

QUESTÃO 04 
Segundo o Art. 16 da lei Federal nº 8080/90 à 

direção nacional do Sistema  Único de Saúde 

SUS compete participar na formulação e na 

implementação das políticas, exceto: 

a) de controle das agressões ao meio 

ambiente;  

b) de saneamento básico;  

c) relativas às condições e aos ambientes de 

trabalho; 

d) de educação corporativa na saúde 

 

QUESTÃO 05 

No que concerne o Art. 38 da lei Federal 

8080/90, não será permitida a destinação de 

subvenções e auxílios a instituições prestadoras 

de serviços de saúde com finalidade: 

a) Filantrópica 

b) Assistencial 

c) Organizacional 

d) Lucrativa 

 

QUESTÃO 06 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

De acordo com o Art. 2° da lei Federal 8142/90 

os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

serão alocados como: 

I - despesas de custeio e de capital do 

Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, 

da administração direta e indireta; 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, 

de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 

pelo Congresso Nacional; 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal 

do Ministério da Saúde; 

a) I apenas é verdadeira 

b) II apenas é verdadeira 

c) III apenas é verdadeira 

d) I, II e III são verdadeiras 

 

QUESTÃO 07 

De acordo com o  § 1°  do Art. 1º da lei federal 

8142/90 quem reunir-se-á a cada quatro 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, 
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extraordinariamente, por esta ou pelo 

Conselho de Saúde? 

a) A Conferência de Saúde 

b) O Ministério da Saúde 

c) A associação de apoio a Saúde 

d) O Conselho de Saúde 

 

QUESTÃO 08 

Segundo a Portaria nº 399 – o Pacto que está 

constituído por um conjunto de compromissos 

sanitários, expressos em objetivos de processos 

e resultados e derivados da análise da 

situação de saúde do País e das prioridades 

definidas pelos governos federal, estaduais e 

municipais é denominado de: 

a) Pacto pela vida 

b) Pacto pela Saúde 

c) Pacto em Defesa do SUS 

d) Pacto de Gestão do SUS 

 

QUESTÃO 09 

De acordo com a Portaria nº 399, Elaborar e 

implementar uma Política de Promoção da 

Saúde, de responsabilidade dos três gestores; 

Enfatizar a mudança de comportamento da 

população brasileira de forma a internalizar a 

responsabilidade individual da prática de 

atividade física regular, alimentação 

adequada e saudável e combate ao 

tabagismo; Articular e promover os diversos 

programas de promoção de atividade física já 

existentes e apoiar a criação de outros; 

Promover medidas concretas pelo hábito da 

alimentação saudável; e Elaborar e pactuar a 

Política Nacional de Promoção da Saúde que 

contemple as especificidades próprias dos 

estados e municípios devendo  iniciar sua 

implementação em 2006; são objetivos: 

a) Da regionalização do SUS 

b) Do Fortalecimento da Atenção Básica 

c) Da promoção a Saúde 

d) Do Financiamento do Sistema Único de 

Saúde 

 

QUESTÃO 10 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

No que tange a Portaria nº 399, são Objetivos 

do Sistema de Planejamento do SUS, dentre 

outros, todos abaixo: 

I. Promover a análise e a formulação de 

propostas destinadas a adequar o 

arcabouço legal no tocante ao 

planejamento no SUS; 

II. Implementar e difundir uma cultura de 

planejamento que integre e qualifique as 

ações do SUS entre as três esferas de 

governo e subsidiar a tomada de decisão 

por parte de seus gestores; 

III. Desenvolver e implementar uma rede de 

cooperação entre os três entes federados, 

que permita um amplo compartilhamento 

de informações e experiências; 

IV. Promover a institucionalização e fortalecer 

as áreas de planejamento no âmbito do 

SUS, nas três esferas de governo, com vistas 

a legitimá-lo como instrumento estratégico 

de gestão do SUS; 

V. Apoiar e participar da avaliação periódica 

relativa à situação de saúde da população 

e ao funcionamento do SUS, provendo os 

gestores de informações que permitam o 

seu aperfeiçoamento e ou 

redirecionamento. 

a) I, II e III apenas são verdadeiras 

b) II, III e V apenas são verdadeiras 

c) IV e V apenas são verdadeiras 

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

 

QUESTÃO 11 

No que tange a portaria GM/MS nº 648/06, a 

Atenção Básica tem como fundamentos todas 

as afirmativas abaixo, exceto: 

a) possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de 

entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o 

planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o 

princípio da equidade; 

b) estimular a participação dos gestores e o 

controle econômico 

c) efetivar a integralidade em seus vários 

aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; 

articulação das ações de promoção à 

saúde, prevenção de agravos, vigilância à 

saúde, tratamento e reabilitação, trabalho 

de forma interdisciplinar e em equipe, e 
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coordenação do cuidado na rede de 

serviços; 

d) desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a 

população adscrita garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado; 

 

QUESTÃO 12 

Segundo a portaria GM/MS nº 648/06 o 

cadastramento das Unidades Básicas de 

Saúde será feito pelos: 

a) Gestores municipais e do Distrito Federal em 

consonância com as normas do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

b) Gestores Estaduais e Municipais em 

consonância com as normas do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

c) Gestores Estaduais e do Distrito Federal em 

consonância com as normas do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

d) Gestores municipais, Estaduais e do Distrito 

Federal em consonância com as normas do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde. 

 

QUESTÃO 13 

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

conjunto de procedimentos assistenciais que 

compõem as ações de Atenção Básica 

Ampliada é compreendido por aqueles 

atualmente cobertos pelo: 

a) Plano diretor de saúde (PDS) 

b) Piso de Atenção Básica (PAB) 

c) Subsídios para Saúde Nacional (SSN) 

d) Sustentabilidade da Saúde Básica (SSB) 

 

QUESTÃO 14 

Segundo a portaria MS/GM 373/02 O PDR 

(Plano Diretor de Regionalização)deverá ser 

elaborado na perspectiva de garantir o acesso 

dos cidadãos, o mais próximo possível de sua 

residência, a um conjunto de ações e serviços 

vinculados às seguintes responsabilidades 

mínimas, exceto: 

a) assistência pré-natal, parto e puerpério; 

b) acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil; 

c) cobertura universal do esquema 

preconizado pelo Programa Nacional de 

Imunizações, para todas as faixas etárias; 

d) controle das doenças oncológicas mais 

comuns; 

QUESTÃO 15 

De acordo com o guia de Bolso “Doenças 

Infecciosas e parasitárias” 5ª edição, apesar 

de não se tratar de doença infecciosa ou 

parasitária, a inclusão do tópico Acidentes por 

Animais Peçonhentos neste guia contribui para 

a difusão de conhecimento acerca de um 

agravo usualmente pouco conhecido do 

profissional de saúde desta área, mas que, 

invariavelmente, se defronta com um paciente 

picado. Neste sentido, assinale a alternativa 

que contempla definição correta de Acidente 

elapídico: 

a) Causado por serpentes do gênero Crotalus, 

não leva a alterações locais proeminentes, 

apenas edema discreto e parestesia; por 

outro lado, as manifestações sistêmicas são 

consequentes a paralisia neuromuscular 

(ptose palpebral, distúrbios de 

acomodação visual, de olfato, paladar, 

sialorreia, ptose mandibular), rabdomiólise 

(dores musculares generalizadas, urina 

escura) e incoagulabilidade sanguínea. 

b) Causado por serpentes do gênero Lachesis, 

apresenta quadro clínico semelhante ao 

botrópico, acrescido de manifestações 

decorrentes de estimulação vagal (náuseas, 

vômitos, diarreia, bradicardia, hipotensão e 

choque). 

c) Causado por serpentes do gênero Micrurus, 

leva a quadro neuroparalítico semelhante 

ao acidente crotálico, sem outros sinais e 

sintomas concomitantes. 

d) Causado por serpentes do gênero Bothrops, 

determina processo inflamatório no local da 

picada, com edema tenso, equimose, dor e 

adenomegalia regional que progridem ao 

longo do membro acometido; bolhas com 

conteúdo seroso ou sero-hemorrágico e, 

eventualmente, necrose cutânea. 

Sistemicamente, há alteração da 

coagulação sanguínea e sangramentos 

espontâneos (gengivorragia, equimoses e 

hematomas póstrauma, hematúria). 
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QUESTÃO 16 

Segundo o guia de Bolso “Doenças Infecciosas 

e parasitárias” 5ª edição, a AIDS é uma 

doença caracterizada por uma disfunção 

grave do sistema imunológico do indivíduo 

infectado pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). Sua evolução é marcada por 

uma considerável destruição de linfócitos T 

CD4+.  O Período de latência é o período 

compreendido entre a infecção pelo HIV e os 

sintomas e sinais que caracterizam a doença 

causada pelo HIV (aids). Sem o uso dos anti-

retrovirais, as medianas desse período estão 

entre: 

a) De 01 (um) à 02 (dois) anos dependendo da 

via de infecção. 

b) De 03 (três) a 10 (dez) anos, dependendo 

da via de infecção. 

c) De 10 (dez) a 30 (trinta) anos, dependendo 

da via de infecção. 

d) De 12 (doze) a 35 (trinta e cinco) anos, 

dependendo da via de infecção. 

 

QUESTÃO 17 

No que concerne o “Documento Base para 

Gestores e Trabalhadores do SUS” a 

Humanização vista não como programa, mas 

como política que atravessa as diferentes 

ações e instâncias gestoras do SUS, implica: 

I - Traduzir os princípios do SUS em modos de 

operar dos diferentes equipamentos e sujeitos 

da rede de saúde; 

II -Construir trocas solidárias e comprometidas 

com a dupla tarefa de produção de saúde e 

produção de sujeitos; 

III - Oferecer um eixo articulador das práticas 

em saúde, destacando o aspecto subjetivo 

nelas presente; 

IV -Contagiar por atitudes e ações 

humanizadoras a rede do SUS, incluindo 

gestores, trabalhadores da saúde e usuários. 

a) I e II apenas são verdadeiras 

b) II apenas é verdadeira 

c) III e IV apenas são verdadeiras 

d) I, II, III e IV são verdadeiras 

 

 

QUESTÃO 18 

Segundo o “Documento Base para Gestores e 

Trabalhadores do SUS” com a implementação 

da Política Nacional de Humanização (PNH), 

trabalhamos para consolidar quatro marcas 

específicas relacionadas abaixo, exceto 

a) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera 

com ampliação do acesso e atendimento 

acolhedor e resolutivo baseados em critérios 

de risco. 

b) Todo usuário do SUS não necessitará saber 

quem são os profissionais que cuidam de 

sua saúde,os serviços de saúde se 

responsabilizarão por seu atendimento 

c) As unidades de saúde garantirão as 

informações ao usuário, o 

acompanhamento de pessoas de sua rede 

social (de livre escolha) e os direitos do 

código dos usuários do SUS; 

d) As unidades de saúde garantirão gestão 

participativa aos seus trabalhadores e 

usuários assim como educação permanente 

aos trabalhadores. 

 

QUESTÃO 19 

De acordo com a “Política Nacional de 

Gestão Estratégica e participativa para o SUS” 

Para a consolidação do SUS, a formulação da 

política de saúde deve emergir dos espaços 

onde acontece a aproximação entre a 

construção da gestão descentralizada, o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde 

e o fortalecimento da participação popular, 

com poder: 

a) Deliberativo 

b) Autocrático 

c) Regional 

d) autárquico 

 

QUESTÃO 20 

Segundo a “Política Nacional de Gestão 

Estratégica e participativa para o SUS” o 

instrumento de gestão para fortalecer o 

Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo 

para a alocação e utilização adequada dos 

recursos, a garantia do acesso e a qualidade 

da atenção à saúde oferecida aos cidadãos 

utilizando-se de técnicas que visa avaliar a 

gestão pública, de forma preventiva e 

operacional, sob os aspectos da aplicação 

dos recursos, dos processos, das atividades, do 

desempenho e dos resultados mediante a 

confrontação entre uma situação encontrada 
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e um determinado critério técnico, 

operacional ou legal, é denominado de: 

a) Gestão participativa 

b) Auditoria do SUS 

c) Conselho Deliberativo 

d) Ouvidoria do SUS 

 

QUESTÃO 21 

Carapicuíba foi elevada a categoria de Distrito 

de Paz, em: 

a) 1928 

b) 1938 

c) 1948 

d) 1958 

 

QUESTÃO 22 

Sobre a bandeira de Carapicuíba, é falso 

afirmar que: 

 

 
 

a) O retângulo verde e o losango amarelo 

datam de nossas primeiras bandeiras e 

lembram a mãe pátria Portugal. 

b) A cruz relembra os descobridores e a religião 

que trouxeram.  

c) O losango é o símbolo da paternidade. 

d) O verde recorda ainda Tiradentes, 

supliciado em 1789, ano da Revolução 

Francesa. 

 

QUESTÃO 23 

Por volta de 1854, em 1º de agosto, quem 

registrou, na paróquia de Cotia, uma fazenda 

que abrangia grande parte da atual 

CARAPICUÍBA e Quitaúna, com área de 754 

alqueires? 

a) D. Pedro I 

b) D. Pedro II 

c) O Conde de Itu 

d) O Barão de Iguape 

 

QUESTÃO 24 

A estação ferroviária, por alguns anos, não se 

chamou CARAPICUÍBA, mas sim: 

a) Allanya 

b) Sylviania 

c) Mylaiana 

d) Maylasky 

 

QUESTÃO 25 

Sobre os dados de Carapicuíba, assinale a 

alternativa correta: 

a) Do ponto mais alto do município, ao norte, 

ao mais baixo, ao sul, apresenta um desnível 

de mais de 550 metros. 

b) Clima Tropical de altitude, com chuvas no 

verão e seca no inverno, com a 

temperatura média do mês mais quente 

superior a 22°C. 

c) O município de Carapicuíba integra a 

Região Metropolitana de Barueri 

d) O Monumento definido como ponto inicial 

da cidade, está localizado na confluência 

entre as avenidas 01 e Rua da Glória, no 

Centro. 

 

QUESTÃO 26 

Se a frequência dobrar, o que acontece com 

o comprimento da onda? 

a) aumentará 4 vezes 

b) aumentará 2 vezes 

c) diminuirá pela metade 

d) não há relação com o comprimento de 

onda 

 

QUESTÃO 27 

Um paciente com anemia falciforme em 

estágio terminal apresentará um baço: 

a) aumentado e lobulado 

b) aumentado e ecogênico 

c) pequeno e hipoecóica 

d) pequeno e ecogênico 

 

QUESTÃO 28 

Uma coluna de Bertin hipertrofiada representa: 

a) tumor benigno no rim 

b) tumor maligno do trato urinário inferior 

c) variante renal 

d) causa comum da hidronefrose 
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QUESTÃO 29 

Quando a estenose hipertrófica do piloro é 

vista no eixo curto, a parede do músculo 

mede, pelo menos: 

a) 2 mm 

b) 4 mm 

c) 6 mm 

d) 8  mm 

 

QUESTÃO 30 

A neoplasia primária mais comum do pâncreas 

é um: 

a) adenocarcinoma 

b) insulinoma 

c) pseudocisto 

d) cistadenoma 

 

QUESTÃO 31 

A diferenciação entre um útero bicorno e um 

útero septado pode ser feita: 

a) avaliando-se o fundo: o útero bicorno tem 

uma fenda pronunciada e o septado não tem 

b) pela ausência de agenesia de um rim 

c) pela presença de dois colos uterinos 

d) não há diferença e os dois possuem a 

mesma característica 

 

QUESTÃO 32 

Em que porção das tubas uterinas 

normalmente acontece a fertilização? 

a) na porção intersticial 

b) no istmo 

c) no infundíbulo 

d) fimbrias 

 

QUESTÃO 33 

O líquido dentro do higroma cístico é: 

a) seroso 

b) amniótico 

c) ascite 

d) linfático 

 

QUESTÃO 34 

A hérnia diafragmática congênita apresentará 

prognóstico pior se: 

a) for um defeito do lado esquerdo 

b) o estômago estiver localizado à esquerda e 

na frente 

c) o intestino for identificado no tórax 

d) o fígado for identificado no tórax 

QUESTÃO 35 

O endometrioma pode se mostrar parecido 

com um: 

a) teratoma cístico benigno 

b) cistadenoma mucinoso 

c) tecoma 

d) cistadenoma seroso 

 

QUESTÃO 36 

Os rins transplantados são normalmente 

posicionados: 

a) na fossa renal 

b) na pelve, junto a margem do ilipsoas 

c) na pelve, anteriores à bexiga 

d) na bainha do músculo reto do abdomem  

 

QUESTÃO 37 

A cabeça do pâncreas está localizada à 

direita: 

a) do tronco celíaco 

b) da veia cava inferior 

c) da artéria gastroduodenal 

d) da confluência portoesplênica 

 

QUESTÃO 38 

A obstrução de longa data do ducto cístico 

provocará: 

a) vesícula biliar em porcelana 

b) vesícula biliar hidrópica 

c) vesícula biliar septada 

d) septações da vesícula biliar 

 

QUESTÃO 39 

É incorreto afirmar quanto aos princípios da 

ultrassonografia: 

a) a resolução lateral da imagem é maior no 

ponto focal 

b) a resolução axial é proporcional a 

freqüência do transdutor 

c) O artefato de anisotrofia é corrigido pela 

mudança do ângulo de insonação. 

d) O ângulo de insonação ideal para US-doper 

é 65º e 85º 

 

QUESTÃO 40 

Sobre a avaliação ultrasonográfica do sistema 

locomotor, é correto afirmar: 

a) Lesão muscular grau II caracteriza-se por 

intervalo hipoecóico ou anecóico entre 

fibras musculares comprometendo de 20 a 
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45% do volume ou área transversal do 

músculo. 

b) A causa mais frequente de derrama na 

bainha do tendão da cabeça bicipital 

longa é a tenossinovite. 

c) Na artrite reumatóide, o pannus pode ser 

identificado como tecido ecogênico não 

compressível e avascular. 

d) Sinais ultrasonográficos de tendinose 

incluem espessamento, heterogeneidade 

com focos hipoecóicos, calcificações e 

hiperemia do tendão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







