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QUESTÃO 01 

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

Março de 2006: São itens necessários à 

implantação das Equipes de Saúde da Família: 

a) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem  

e Agentes Comunitários de Saúde. 

b) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro e Agentes Comunitários 

de Saúde. 

c) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 4.000    habitantes,  com jornada 

de trabalho de 40 horas semanais para todos 

os seus integrantes e composta por, no 

mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem ou técnico de enfermagem e 

Agentes Comunitários de Saúde. 

d) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 4.000    habitantes,  com jornada 

de trabalho de 40 horas semanais para todos 

os seus integrantes e composta por, no 

mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, 

fonoaudiólogo e Agentes Comunitários de 

Saúde. 

 

QUESTÃO 02 

Segundo a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 

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

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

Estados e o Distrito Federal deverão contar 

EXCETO com: 

a) Conselho de Saúde. 

b) Vigilância Sanitária. 

c) Fundo de Saúde. 

d) Plano de Saúde. 

 

QUESTÃO 03 

De acordo com a Constituição Federal de 1988: 

a) As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede nacionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único. 

b) A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. 

c) As instituições privadas não poderão 

participar de forma complementar do 

sistema único de saúde. 

d) O sistema único de saúde deve ser 

organizado de forma centralizada, com 

direção única em seu governo. 

 

QUESTÃO 04 

Analise as assertivas abaixo e assinale a 

alternativa correta.  

Ao sistema único de saúde compete, além 

de outras atribuições, nos termos da lei: 

I- controlar e fiscalizar procedimentos, 

produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros 

insumos; 

II- executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde 

do trabalhador; 

III- ordenar a formação de recursos humanos 

na área da saúde; 

IV- participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento 

básico. 

V- Incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI- Fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo humano; 

VII- Participar do controle e fiscalização 

da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII- Colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido do 

trabalho. 

a) Apenas as assertivas I, III e VII estão 

corretas. 

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

corretas. 

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

corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas 

 

QUESTÃO 05 

Trata-se de um princípio da política de 

humanização: 

a) Sistema Público de saúde burocratizado e 

verticalizado. 

b) Baixo investimento na qualificação de 
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trabalhadores do sistema público. 

c) Fortalecimento de trabalho em equipe 

multiprofissional. 

d) Fragmentação da rede assistencial. 

 

QUESTÃO 06 

A implementação da Política Nacional de 

Humanização pressupõe vários eixos  de ação 

que objetivaram a institucionalização, difusão e 

apropriação de seus resultados pela sociedade.  

Referente aos eixos de ação da Política 

Nacional de Humanização podemos afirmar 

que: 

a) No eixo do financiamento, propõe-se a 

integração de recursos vinculados a 

programas específicos de humanização e 

outros recursos de subsídio à atenção, 

unificando-os e repassando-os fundo a fundo 

mediante o compromisso dos gestores com a 

Política Nacional de Humanização. 

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

que a Política Nacional de Humanização 

faça parte, apenas, do Plano Municipal, 

sendo pactuada na agenda de saúde pelos 

gestores e empreendedores. 

c) No eixo da educação permanente, indica-se 

que a Política Nacional de Humanização 

componha o conteúdo profissionalizante no 

Ensino Médio, vinculando-se aos Pólos de 

educação permanente e às instituições de 

formação. 

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

promoção de ações que assegurem a 

participação do paciente nos processos de 

discussão e decisão, fortalecendo e 

valorizando o paciente. 

 

QUESTÃO 07 

Segundo a regionalização da assistência à 

saúde descrita na Portaria MS/GM n0. 373    

 de 27 de Fevereiro de 2002, o Plano Diretor de 

Regionalização deverá garantir aos cidadãos, o 

mais próximo possível de sua residência, um 

conjunto de ações e serviços, EXCETO: 

       

a) Tratamento clínico e cirúrgico de todos os 

casos de urgência. 

b) Controle das doenças bucais mais comuns. 

c) Cobertura universal do esquema preconizado 

pelo Programa Nacional de Imunizações, 

para todas as faixas etárias. 

d) Acompanhamento de pessoas com doenças 

crônicas de alta prevalência. 

 

QUESTÃO 08 

Dentre as principais funções do 

Departamento de Atenção Básica (DAB), 

destacamos a seguinte: 

a) Identificar e divulgar fatores 

condicionantes e determinantes de 

saúde. 

b) Garantir fontes de recursos federais para 

compor o financiamento de Atenção 

Básica. 

c) Formular política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômicos e 

social a observância do disposto no artigo 

20. desta lei. 

d) Assistir às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação 

da saúde. 

 

QUESTÃO 09 

O orçamento da seguridade social destinará 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo 

com a receita estimada, os recursos 

necessários à realização de suas finalidades, 

previsto em proposta elaborada pela sua 

direção nacional, com a participação dos 

órgãos da Previdência Social e da 

Assistência Social, tendo em vista as metas e 

prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. São consideradas outras 

fontes os recursos provenientes de, EXCETO: 

a) Ajuda, contribuições, doações e 

donativos. 

b) Alienações patrimoniais e rendimentos de 

capital. 

c) Impostos arrecadados pela União. 

d) Serviços que possam ser prestados sem 

prejuízo da assistência à saúde. 

 

QUESTÃO 10 

Os profissionais da saúde bucal que 

compõem as equipes de Saúde da Família 

podem estar organizados da seguinte forma: 

a) Cirurgião Dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família, técnico 

em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde 

bucal (ASB). 

b) Cirurgião Dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família e 

técnico em saúde bucal (TSB). 
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c) Cirurgião Dentista generalista ou especialista  

em Saúde da Família, auxiliar em saúde bucal 

(ASB) e Agente Comunitário daquela região. 

d) Cirurgião Dentista generalista ou especialista 

em Saúde da Família, técnico em saúde 

bucal (TSB) e Agente Comunitário daquela 

região. 

 

QUESTÃO 11 

Em relação as Unidades Odontológicas Móveis 

podemos afirmar que: 

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

horas semanais para todos os seus 

componentes. 

b) Recomenda-se que seus profissionais estejam 

vinculados a uma equipe de Saúde da 

Família. 

c) Sua equipe não terá responsabilidade 

sanitaria pela mesma população que a 

equipe da  Saúde da Família a qual integra. 

d) Seus equipamentos odontológicos deverão 

ser adquiridos, exclusivamente, através de 

doação direta. 

 

QUESTÃO 12 

A articulação das políticas e programas, a 

cargo das comissões intersetoriais, abrangerá , 

em especial, as seguintes atividades, EXCETO: 

a) Alimentação e Nutrição. 

b) Formulação da política de sangue. 

c) Recursos humanos. 

d) Ciência e Tecnologia. 

 

QUESTÃO 13 

De acordo com a Lei 8.080 de 19 de Setembro 

de 1990, constitui o Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais,  da 

Administração direta e das fundações mantidas 

pelo Poder Judiciário. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, sem interferência do estado e 

município. 

c) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas de 

cada município e da Administração direta e 

indireta. 

d) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

 

QUESTÃO 14 

Segundo o Ministério da Saúde  são 

consideradas doenças transmissíveis com 

quadro de persistência: 

a) Tuberculose e Hepatites Virais. 

b) Varíola e Poliomielite. 

c) Hepatites Virais e Sarampo. 

d) Tétano e Tuberculose. 

 

QUESTÃO 15 

A Lei Orgânica da Saúde conceitua 

Vigilância Epidemiológica como: 

a) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual, com finalidade de recomendar 

e adotar as medidas curativas para o 

controle das doenças. 

b) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas 

curativas para erradicação das doenças. 

c) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção    

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

coletiva, com a finalidade de recomendar 

e adotar as medidas preventivas para o 

agravo das doenças. 

d) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção             

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual e coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

 

QUESTÃO 16 

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

os cargos e funções de chefia, direção e 

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

regime de tempo: 

a) Integral 

b) Parcial 

c) Fracionário 

d) Escalado 

 

QUESTÃO 17 

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

Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 

diretrizes a serem observadas na elaboração 

dos planos de saúde, em função das 

características: 

a) Financeiras 

b) Epidemiológicas 

c) Sociais 

d) Catastróficas 

 

QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa correta: 

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

efeitos desta Lei, são adotados os seguintes 

conceitos: 

I - Droga - substância ou matéria-prima que 

tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; 

II - Medicamento - produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para 

fins de diagnóstico; 

III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-

prima aditiva ou complementar de qualquer 

natureza, destinada a emprego em 

medicamentos, quando for o caso, e seus 

recipientes; 

a) I apenas é verdadeiro 

b) II apenas é verdadeiro 

c) II e III apenas são verdadeiros 

d) I, II e III são verdadeiros 

 

QUESTÃO 19 

No que tange a lei Federal 9787/99 em seu 

Art. 2o  o órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária regulamentará, no prazo de 

cento e oitenta dias, contado a partir de 11 de 

fevereiro de 1999, EXCETO: 

a) os critérios e condições para o registro e o 

controle de qualidade dos medicamentos 

similares; 

b) os critérios para as provas de 

biodisponibilidade de produtos 

farmacêuticos em geral; 

c) os critérios para a aferição da 

equivalência terapêutica, mediante as 

provas de bioequivalência de 

medicamentos genéricos, para a 

caracterização de sua 

intercambialidade; 

d) os critérios para a dispensação de 

medicamentos genéricos nos serviços 

farmacêuticos governamentais e 

privados, respeitada a decisão expressa 

de não intercambialidade do profissional 

prescritor. 

 

QUESTÃO 20 

De acordo com a portaria 2084/06  Os 

medicamentos constantes do Componente 

Estratégico do Elenco da Assistência 

Farmacêutica Básica devem ser eleitos de 

forma 

a) Normatizada entre as duas esferas de 

gestão do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas específicas em atenção 

básica. 

b) Pactuada entre as três esferas de gestão 

do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas estratégicas em atenção 

básica. 

c) Intrínseca entre as duas esferas de gestão 

do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas pertinentes em atenção 

básica. 

d) Inerente entre as três esferas de gestão do 

Sistema Único de Saúde, para aplicação 

no desenvolvimento de ações 

consideradas conexas em atenção 

básica. 

 

QUESTÃO 21 

Não é doença de notificação compulsória 

no estado de São Paulo:  

a) Dengue  

b) Coqueluche  

c) Doença de Chagas crônica  

d) Hepatites virais  

 

QUESTÃO 22 

Quanto ao preenchimento adequado da 

declaração de óbito, é incorreto afirmar:  
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a) Deve-se registrar os dados na declaração 

com letra legível e sem rasuras  

b) O preenchimento da declaração de óbito é 

um procedimento médico relativo ao qual é 

devida a cobrança de honorários  

c) O preenchimento deve basear-se sempre em 

documento da pessoa falecida  

d) As causas da morte devem ser ordenadas 

segundo critério cronológico  

 

QUESTÃO 23 

A Doença de Chagas apresenta-se com 

frequência sob forma crônica, a qual é 

classificada em quatro formas. A alternativa que 

corresponde a uma destas formas é:  

a) Forma indeterminada  

b) Forma cutânea  

c) Forma óssea  

d) Forma pulmonar  

 

QUESTÃO 24 

No diagnóstico da dengue hemorrágica:  

a) Considera-se significativa a contagem de 

plaquetas <200.000/mm3  

b) A queda do hematócrito é sinal de 

gravidade  

c) A análise do derrame pleural deve revelar a 

presença de sangue vivo  

d) A presença de pelo menos 20 petéquias em 

uma região quadrada de aresta 2,5cm significa 

positividade da prova do laço  

 

QUESTÃO 25 

Quanto ao diagnóstico da doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) assinale a alternativa 

falsa:  

a) O diagnóstico de bronquite crônica 

pressupõe a presença de tosse produtiva por 

pelo menos três meses por ano por dois anos 

seguidos  

b) As radiografias de tórax são o exame 

considerado padrão ouro para o diagnóstico  

c) O diâmetro ântero-posterior do tórax 

aumentado correlaciona-se com a presença de 

hiperinsuflação pulmonar  

d) A tomografia computadorizada de tórax é 

capaz de mostrar a extensão do enfisema  

 

QUESTÃO 26 

Assinale a alternativa correta com relação ao 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica:  

a) O alvo para o tratamento é a 

manutenção de valores pressóricos abaixo 

de 140/90 mmHg 

b) Na maioria dos casos o uso de uma única 

classe de anti-hipertensivos como 

monoterapia é suficiente para um controle 

pressórico adequado  

c) Os diuréticos tiazídicos não possuem 

qualquer outro efeito farmacológico além 

da redução do volume intravascular que 

contribua para a redução da pressão arterial  

d) Os inibidores da enzima conversora de 

angiotensina são contra-indicados em 

pacientes nefropatas 

 

QUESTÃO 27 

Num paciente com hemorragia digestiva 

alta:  

a) O tratamento farmacológico é capaz de 

promover a interrupção da hemorragia das 

varizes esofágicas  

b) A presença de melena é patognomônica 

de origem alta da hemorragia  

c) A endoscopia digestiva alta é capaz de 

estadiar e tratar a maioria das lesões  

d) A reposição volêmica só deve ser iniciada 

após o tratamento endoscópico da lesão 

hemorrágica  

 

QUESTÃO 28 

Sobre o estado hiperglicêmico hiperosmolar 

é falso afirmar que:  

a) O déficit de água é marcante, sendo 

necessária como primeira medida a 

hidratação 

b) A infusão contínua de insulina deve ser 

ajustada para manter uma glicemia em 

torno de 250-300 mg/dL 

c) A hipercalemia que acompanha o 

tratamento deve ser cuidadosamente 

tratada para evitar o aparecimento de 

arritmias 

d) A administração de bicarbonato é 

necessária se observado pH<7,0  

 

QUESTÃO 29 

Dentre as características epidemiológicas e 

fisiopatológicas da osteoporose é correto 

afirmar que:  
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a) Embora mais afetadas pela doença, as 

mulheres apresentam pico de massa óssea mais 

elevado que os homens  

b) Fatores genéticos não influenciam a 

acumulação de massa óssea  

c) O osso cortical é mais drasticamente afetado 

que o osso trabecular 

d) Ocorre uma intensificação da redução da 

densidade óssea nos anos que sucedem a 

menopausa 

 

QUESTÃO 30 

Qual das alternativas abaixo não apresenta 

uma manifestação clínica comum do lúpus 

eritematoso sistêmico:  

a) Déficit de força muscular  

b) Artrite  

c) Fotossensibilidade 

d) Alopécia 

 

QUESTÃO 31 

O esquema de tratamento de primeira linha 

recomendado para a sífilis primária é:  

a) Penicilina cristalina em dose única de 600.000 

unidades  

b) Penicilina G benzatina em dose única de 2,4 

milhões de unidades  

c) Gentamicina 240mg/dia por via endovenosa 

por 3 dias consecutivos  

d) Ciprofloxacina 500mg de 12/12 horas por via 

oral por 7 dias  

 

QUESTÃO 32 

O tratamento cirúrgico para um paciente obeso 

seria melhor indicado:  

a) Em um paciente com transtorno psiquiátrico 

concomitante  

b) Em um paciente com IMC igual a 32kg/m2 

que não deseja submeter-se a dieta  

c) Em paciente com IMC maior que 35kg/m2 

que apresenta hipertensão e diabetes de difícil 

controle  

d) Em um paciente com IMC 37kg/m2 que faz 

uso de drogas ilícitas  

 

QUESTÃO 33 

Num paciente com cefaleia bilateral, de caráter 

constritivo, intensidade leve a moderada, não 

associada a náuseas, fotofobia ou fonofobia, 

apresentando espasmo muscular pericraniano 

concomitante, o quadro será melhor 

diagnosticado como:  

a) Cefaleia do tipo tensional  

b) Enxaqueca  

c) Neuralgia do trigêmeo  

d) Cefaleia em salvas  

 

QUESTÃO 34 

O perfil sorológico observado num paciente 

com hepatite B aguda é:  

a) Anticorpos Anti-HBs positivo  

b) HBsAg positivo e Anti-HBc positivo  

c) Anti-HBc negativo e DNA do HBV positivo  

d) HBsAg negativo e HBeAg positivo 

 

QUESTÃO 35 

A intoxicação por defensivos 

organofosforados, provoca a denominada 

síndrome colinérgica. Dentre suas 

manifestações clínicas não se observa:  

a) Bradicardia  

b) Hipersecreção brônquica  

c) Lacrimejamento  

d) Midríase 

 

QUESTÃO 36 

Dentre os achados abaixo, qual não serve 

como indicador de gravidade na evolução 

da leptospirose:  

a) Hepatomegalia 

b) Alteração de função renal  

c) Hemorragias  

d) Redução do nível de consciência 

 

QUESTÃO 37 

Num paciente com apendicite aguda, a dor 

apresenta como característica:  

a) Localização em faixa no andar superior 

do abdome  

b) Início súbito com característica “em 

facada” com rápida progressão para 

abdome em tábua  

c) No início localização imprecisa em região 

periumbilical, evoluindo em algumas horas 

para localização em fossa ilíaca 

d) Início em região lombar, com irradiação 

para a região inguinal e genital 

 

QUESTÃO 38 

Não fazem parte das medidas terapêuticas 

empregadas no manejo da osteoartrite: 
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a) Anti-inflamatórios não esteroidais 

b) Fisioterapia motora 

c) Anticorpos monoclonais anti-TNFa 

d) Tratamento cirúrgico com implante de 

próteses articulares 

 

QUESTÃO 39 

Assinale a alternativa incorreta quanto à 

anemia falciforme: 

a) A polimerização da hemoglobina S na 

hemácia é o mecanismo fundamental da 

doença. 

b) O diagnóstico é realizado através da 

eletroforese de hemoglobina 

c) O priapismo, frequentemente observado em 

outras hemoglobinopatias, 

caracteristicamente não ocorre na anemia 

falciforme. 

d) Existe suscetibilidade aumentada a infecções, 

especialmente as causadas por 

pneumococos. 

 

QUESTÃO 40 

O tratamento de escolha para a erradicação 

da helicobacterpylori é: 

a) Ciprofloxacina por via oral monoterapia 

b) Politerapia incluindo amoxicilina, 

claritromicina, metronidazol e omeprazol 

c) Politerapia com subsalicilato de bismuto, 

claritromicina, sulfametoxazol-trimetoprim 

e ceftazidima 

d) Politerapia com tetraciclina, omeprazol, 

isoniazida e tigeciclina 
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