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QUESTÃO 01 
De acordo com a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, 

Cap. II, Seção II, Artigo 198, as ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: 
I- Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 

II- Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades curativas, sem prejuízo dos serviços 

preventivos; 
III- Participação da comunidade. 

Analise as assertivas I, II e III e assinale a alternativa 
correta. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 02 

De acordo com a Lei n0 8.080 de 19 de Setembro de 
1990, Artigo 14, deverão ser criadas Comissões 

Permanentes de integração entre os serviços de saúde e 
as instituições de ensino profissional e superior. A 

finalidade dessas Comissões Permanentes é: 
a) Propor prioridades, métodos e estratégias para a 

formação e educação continuada dos recursos humanos 

do SUS, na esfera correspondente, assim como em 
relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas 

instituições. 
b) Reconhecer entidades representativas dos entes 

municipais para tratar de matérias referentes à educação 

e declarar a utilidade pública e relevante função social. 
c) Receber recursos do orçamento geral da União por 

meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no 
custeio de suas despesas institucionais, sendo vetada 

convênios com a União. 

d) Definir diretrizes, de âmbito, exclusivamente, 
intermunicipal a respeito da organização das redes de 

ações e serviços de saúde e educação, principalmente, 
no tocante à sua governança institucional e à integração 

das ações e serviços dos entes municipais. 
 

QUESTÃO 03 

De acordo com a Lei n0 8.142 de 28 de Dezembro de 
1990, Artigo 20, 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 Executivo e aprovados pelo Congresso 
Nacional; 

III– Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde; 

IV– Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 

Analise as assertivas I, II, III e IV e assinale a alternativa 
correta: 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 04 

De acordo com a Portaria n0 399 de 22 de Fevereiro de 
2006, no que diz respeito às responsabilidades na 
regulação, controle, avaliação e auditoria, TODO 
MUNICÍPIO DEVE: 

a) Monitorar o cumprimento das programações físico-
financeira definidas na programação pactuada e 

integrada da atenção à saúde. 

b) Controlar a referência a ser realizada em outros 
municípios, de acordo com a programação pactuada e 

integrada da atenção à saúde, procedendo à 
solicitação e/ou autorização prévia, quando couber. 

c) Cooperar tecnicamente com os municípios para a 

qualificação das atividades de cadastramento, 
contratação, controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos serviços localizados 
no território municipal e vinculados ao SUS. 

d) Estimular e apoiar a implantação dos complexos 
reguladores municipais. 

 

QUESTÃO 05 
Conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Cap. II, 

Seção II, Artigo 200, “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 
desaúde; 

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 o do trabalho. 

a) As alternativas I, III, VI e VIII estão corretas. 
b) As alternativas I, II, III e VI estão corretas. 

c) As alternativas I, II, III, IV, V, VI, VII, e VIII estão 
corretas. 

d) As alternativas I e VII estão corretas. 
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QUESTÃO 06 
De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de 

Vigilância em Saúde (2005), são exemplos de doenças 

transmissíveis emergentes e reemergentes: 
a) AIDS e Hepatite B. 

b) Tétano acidental e Hepatite C. 
c) Cólera e AIDS. 

d) Tuberculose e Meningite. 

 
QUESTÃO 07 

De acordo com a Portaria n0 373 de 27 de Fevereiro de 
2002, DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
REGIONALIZAÇÃO,para se qualificarem aos requisitos da 
NOAS-SUS 01/02 os estados e o Distrito Federal deverão 

submeter à CIT os produtos, bem como os meios de 

verificação correspondentes, definidos no Anexo 6 desta 
norma, contendo no mínimo: 

a) O conjunto de procedimentos assistenciais que 
compõem as ações de Atenção Básica Ampliada, 

acrescidos dos procedimentos relacionados no Anexo 

3. 
b) A identificação das necessidades e a proposta de fluxo 

de referência para outros estados, no caso de serviços 
não disponíveis no território estadual. 

c) Um conjunto mínimo de procedimentos de média 
complexidade como primeiro nível de referência 

interestadual, com acesso garantido a toda população 

no âmbito estadual, ofertados em um ou mais 
módulos assistenciais. 

d) A instituição da Gestão Plena da Atenção Básica 
Ampliada, como uma das condições de gestão dos 

sistemas estaduais de saúde. 

 
QUESTÃO 08 

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretária de 
Vigilância em Saúde(2005), o período de incubação da 

Hepatite C: 

a) Varia de 15 a 150 dias. 
b) Varia de 30 a 180 dias. 

c) Varia de 15 a 45 dias. 
d) Varia de 10 a 30 dias. 

 
QUESTÃO 09 

De acordo com a Portaria n0648 de 28 de Março de 2006, 

Capítulo II, Das Especificidades da Estratégia de Saúde 
da Família, da Infra-estrutura e dos Recursos 
Necessários, quantas equipes de saúde da família, no 
mínimo, são necessárias para atender a um município de 

80.000 habitantes? 

a) 10. 
b) 15. 

c) 20. 
d) 30. 

 
QUESTÃO 10 

A implementação da Política Nacional de Humanização 

(PNH) trabalha para consolidar quatro marcas 
específicas, EXCETO: 

a) As unidades de saúde garantirão as informações ao 
usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede 

social e os direitos do código do usuário do SUS. 

b) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com 
ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 

resolutivo independente dos critérios de risco. 
c) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais 

que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se 

responsabilizarão por sua referência territorial. 
d) As unidades de saúde garantirão gestão participativa 

aos seus trabalhadores e usuários assim como educação 
permanente aos trabalhadores. 

 
QUESTÃO 11 

Sobre o diagnóstico da AIDS assinale a alternativa 

correta:  
a) O período de janela imunológica, que é aquele entre a 

exposição e o momento em que a detecção de 
marcadores virais torna-se possível, é considerado como 

tendo em torno de 180 dias.  

b) O primeiro teste a ser realizado no paciente para 
triagem sorológica é o Western blot.  

c) O diagnóstico será confirmado por meio da realização 
de um teste de triagem para detecção de anti-HIV-1 e 

anti-HIV-2 e pelo menos um teste confirmatório.  
d) Amostras com resultados inconclusivos devem ser 

consideradas como negativas.  

 
QUESTÃO 12 

Não consiste em doença considerada oportunista em 
pacientes com AIDS:  

a) Sarcoma de Kaposi. 

b) Leucoencefalopatia multifocal progressiva. 
c) Infecção por Mycobateriumavium-intracellulare. 

d) Carcinoma basocelular da pele. 
 

QUESTÃO 13 

A dengue é uma arbovirose cuja epidemia representa um 
problema de saúde pública em nosso país. Assinale a 

alternativa correta sobre a doença:  
a) A transmissão se dá pela inoculação do vírus após 

picada da fêmea de mosquito do gênero Phlebotomus. 
b) A sorologia para Dengue pode confirmar a presença 

da doença já a partir do primeiro dia de infecção. 

c) A definição de caso suspeito se aplica ao paciente com 
doença febril aguda com duração de até sete dias, que 

tenha estado recentemente em área de presença do 
mosquito vetor.  

d) O controle das larvas do mosquito não exerce efeito 

sobre a incidência da doença visto que esta é transmitida 
pelos mosquitos adultos.  

 
QUESTÃO 14 

Dentre os sinais de alarme para Dengue Hemorrágica 
encontram-se os abaixo, exceto:  

a) Plegia de membros. 

b) Oligúria. 
c) Plaquetopenia. 

d) Hipotensão. 
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QUESTÃO 15 
Sobre o tratamento da insuficiência cardíaca, assinale a 

alternativa incorreta:  

a) Os inibidores de ECA têm efeito positivo sobre o 
remodelamento cardíaco e aumentam a sobrevida dos 

doentes. 
b) Além de reduzir os sintomas da insuficiência cardíaca, 

os beta-bloqueadoresmelhoram a fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo. 
c) A digoxina não deve ser empregada de rotina em 

virtude de seus efeitos de retenção hídrica e de sódio. 
d) Os diuréticos têm um papel importante no tratamento 

por reduzir os sinais e sintomas de retenção hídrica  
 

QUESTÃO 16 

Na fisiopatologia da asma estão presentes os seguintes 
fatores, com exceção de:  

a) Infiltração da mucosa das vias aéreas por linfócitos 
Th2, mastócitos e eosinófilos. 

b) Aumento das concentrações locais de IgE. 

c) Constrição muscular das paredes das vias aéreas. 
d) Redução local da concentração de histamina. 

 
QUESTÃO 17 

Sobre a propedêutica das anemias pode-se afirmar que:  
a) A contagem de reticulócitos apresenta característica 

elevação nas anemias megaloblásticas devido à intensa 

renovação celular. 
b) A anemia falciforme é diagnosticada pela distribuição 

anormal dos subtipos de hemoglobina na eletroforese. 
c) A TIBC mostra-se reduzida nas anemias ferroprivas em 

virtude da má distribuição do ferro no organismo. 

d) Uma causa de anemia hipercrômica e normocítica é a 
redução de produção de eritropoietina nas doenças 

crônicas. 
 

QUESTÃO 18 

Na colecistopatia calculosa observa-se que:  
a) Há predomínio em pacientes do sexo feminino na 

quarta década de vida. 
b) O tratamento farmacológico visando à dissolução dos 

cálculos tem boa eficácia, devendo ser considerada como 
primeira escolha por oferecer menos riscos que o 

tratamento cirúrgico. 

c) Os cálculos de bilirrubina são os mais comumente 
observados. 

d) A obesidade não constitui fator de risco para sua 
ocorrência. 

 

QUESTÃO 19 
Quanto ao tratamento da úlcera péptica é correto afirmar 

que:  
a) A erradicação da Helicobacterpyloripode ser obtida de 

maneira eficaz com a monoterapia antimicrobiana. 
b) O tratamento anti-secretor com inibidores da bomba 

de prótons acelera a cura das úlceras independente de 

sua etiologia. 
c) O uso contínuo concomitante de antiinflamatórios não 

esteroidais não influencia o tratamento das úlceras desde 

que sejam usados antibióticos para o combate da 
Helicobacterpylori. 

d) O inibidor da bomba de prótons não faz parte da 

terapia tríplice contra a Helicobacterpylori. 
 

QUESTÃO 20 
Segundo o disposto no Código de Ética Médica:  

a) É direito do médico suspender suas atividades, 

individual ou coletivamente, inclusive aquelas de urgência 
e emergência, em caso de falta de condições de trabalho 

dignas. 
b) É vedado ao médico revelar ao trabalhador sob seus 

cuidados a presença de condições de trabalho deletérias 
a sua saúde quando este fato comprometer o 

empregador. 

c) É direito do médico utilizar terapias consideradas 
experimentais, mesmo que sem o conhecimento do 

paciente, desde que com o intuito de fazer avançar o 
conhecimento científico. 

d) É vedado ao médico deixar de obter consentimento do 

paciente ou seu representante legal antes da execução 
de procedimento salvo em caso de risco iminente de 

morte. 
 

QUESTÃO 21 
Em qual das situações abaixo não se deve emitir 

declaração de óbito:  

a) Óbito fetal com idade gestacional de 25 semanas e 
peso de 750g. 

b) Criança com malformação grave do sistema nervoso e 
que evolui para óbito duas horas após o nascimento. 

c) Paciente submetido a amputação bilateral de membros 

inferiores e que deseja realizar o sepultamento dos 
segmentos corporais amputados. 

d) Paciente em seguimento médico por neoplasia 
avançada que falece no domicílio. 

 

QUESTÃO 22 
Segundo as últimas diretrizes de Suporte Avançado de 

Vida em Cardiologia, a realização de manobras de 
suporte básico sem via aérea definitiva para um 

socorrista deve obedecer a proporção entre ciclos de 
massagem cardíaca e ventilações de:  

a) 15:2  

b) 30:2  
c) 50:2  

d) 100:2 
 

QUESTÃO 23 

Paciente adulto jovem, apresentando crises convulsivas 
desde a adolescência, do tipo parcial complexa, 

precedida de aura epigástrica. A síndrome epiléptica que 
mais provavelmente corresponde ao diagnóstico desse 

paciente é:  
a) Epilepsia do lobo temporal  

b) Epilepsia mioclônica juvenil  

c) Síndrome de Lennox-Gastault 
d) Síndrome de West  
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QUESTÃO 24 
Não faz parte dos critérios para diagnóstico do lúpus 

eritematoso sistêmico:  

a) Erupção cutânea discoide. 
b) Úlceras genitais. 

c) Título anormal de anticorpos anti-DNA. 
d) Proteinúria. 

 

QUESTÃO 25 
O esquema de tratamento para infestação por Ascaris 

lumbricoides não complicada é:  
a) Pamoato de pirantel em dose única  

b) Praziquantel por três dias  
c) Mebendazol por três dias ou albendazol em dose única  

d) Dietilcarbamazina por 21 dias  

 
QUESTÃO 26 

Os medicamentos utilizados e disponibilizados na atenção 
primária em saúde para o Programa de Asma são todos 

abaixo, exceto: 

a) Beclometasona 250mcg 
b) Budesonida 50mcg 

c) Broncodilatador: como spray oral (salbutamol 500mcg) 
d) Broncodilatador: para nebulização(fenoterol 5mg/ml + 

ipratrópio 0,25/mg)  

 
QUESTÃO 27 

Que fator, dentre os propostos abaixo, reduz a 
prevalência de qualquer doença: 

a) Aumento da incidência. 
b) Aumento dos insucessos dos tratamentos. 

c) Incremento da expectativa de vida dos pacientes. 

d) Aumento da letalidade. 
 

QUESTÃO 28 
Assinale abaixo qual droga é antagonista da  

β-adrenoreceptores: 

a) Propranolol. 
b) Anlodipino. 

c) Isossorbida. 
d) Diltiazem. 

 

QUESTÃO 29 
A dengue, após um período de incubação variando de 05 

a 08 dias, pode evoluir para uma de suas formas clínicas, 
a dengue clássica sintomática ou a Febre hemorrágica da 

dengue. São critérios de Febre Hemorrágica da Dengue, 
EXCETO: 

a) Leucocitose. 

b) Hemoconcentração (elevação do Htc em 20%). 
c) Plaquetopenia. 

d) Choque ou hipotensão. 
 

QUESTÃO 30 

Quais indicadores caracterizam a transição 
epidemiológica brasileira nos últimos 60 anos? 

a) Aumento da idade mediana e diminuição da 
mortalidade infantil. 

b) Aumento da natalidade e diminuição da mortalidade 
geral. 

c) Aumento da taxa de crescimento demográfico e 

diminuição de fecundidade. 
d) Aumento da expectativa de vida e diminuição do ápice 

da pirâmide. 
 

QUESTÃO 31 

Os agentes etiológicos mais comumente envolvidos na 
pneumonia adquirida na comunidade são todos abaixo, 

exceto: 
a) Streptococcuspneumoniae. 

b) Pseudomonasaeruginosa. 
c) Haemophilusinfluenza. 

d) Staphylococcus aureus. 

 
QUESTÃO 32 

Quanto a Hanseníase Virchowiana é correto afirmar: 
I-É a mais frequente forma clínica da doença em nosso 

meio; 

II-Inicialmente pobre em sintomas, evolui lentamente, 
atingindo estados por vezes mutilantes e altamente 

contagiosos, podendo acometer vísceras; 
III-Anérgicos, os indivíduos com hanseníase virchowiana 

apresentam sempre reação de Mitsuda negativa, o que 
favorece o desenvolvimento do bacilo de Hansen nestes 

doentes; 

IV-Clinicamente, as lesões apresentam aspectos muito 
variados; 

V-As lesões iniciais da hanseníase virchowiana não 
apresentam alteração da sensibilidade e podem passar 

despercebidas ao doente menos observador. 

a) Apenas I, II e a III estão corretas. 
b) Apenas II, IV e V estão corretas. 

c) Apenas a I, III e V estão corretas.  
d) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 33 
Quanto acoledocolitíase é incorreto afirmar: 

a) Os exames laboratoriais não se alterem frente a este 
quadro. 

b) Cálculos do ducto biliar podem ser assintomáticos, 
porém geralmente manifestam-se como crises de dor, 

semelhantes a cólica biliar, acompanhados de icterícia  e 

colúria passageiras. 
c) São formas graves de apresentação da doença 

pancreatite aguda e colangite. 
d) O ultra som de abdome pode identificar a presença de 

cálculo no ducto biliar, porém sua acurácia é bem menor 

do que na vesícula.    
 

QUESTÃO 34 
A intoxicação digitálica é um evento relativamente 

comum na prática clínica, dada a frequência com que os 
digitálicos ainda são prescritos e a sua estreita faixa 

terapêutica. A esse respeito é incorreto afirmar: 

a) O uso simultâneo de quinidina aumenta a excreção 
dos digitálicos, diminuindo a possibilidade da intoxicação. 
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b) Como sua apresentação clínica mais usual é a arritmia, 
a intoxicação digitálica deverá sempre ser lembrada na 

avaliação de um paciente com alterações do ritmo 

cardíaco. 
c) Os pacientes idosos são particularmente vulneráveis. 

d) O uso simultâneo do verapamil diminui a excreção de 
digitálicos, predispondo a intoxicação. 

 

QUESTÃO 35 
São causas de hipoglicemia de jejum no adulto: 

1. Tumor de células beta (insulinoma); 
2. Hipoglicemia induzida por álcool; 

3. Hiperinsulismo funcional; 
4. Pan-hipopituitarismo; 

5. Diabetes latente com hipoglicemia secundária. 

a) 1, 2, 3, 4, e 5 estão corretas. 
b) Apenas 1, 2, 3 e 5 estão corretas. 

c) Apenas a 3, 4, e 5 estão corretas. 
d) Apenas a 1, 2 e 4 estão corretas. 

 

QUESTÃO 36 
São fatores de risco para a neoplasia de bexiga todas 

abaixo, exceto: 
a) Tabagismo. 

b) Dieta rica em gorduras e pobre em fibras. 
c) Cor branca. 

d) Residência urbana. 

 
QUESTÃO 37 

Quanto ao tratamento sintomático da rinite alérgica é 
incorreto afirmar: 

a) As drogas adrenérgicas podem ser usadas por via oral 

isolada ou associadamente a anti- histamínico. 
b) Os anti-histamínicos por via oral são mais eficazes 

quando usados precocemente nos quadros de rinite 
alérgica. 

c) Os agentes adrenérgicos têm ação alfa e beta 

adrenérgica e ação principalmente vasoconstritora na 
mucosa nasal, podendo ser usados a longo prazo no 

tratamento da rinite alérgica. 
d) A resposta clínica à diferentes classes de  anti-

histamínicos é individual, portanto, não havendo melhora 
com um de determinada classe, deve ser trocado por 

outro de outra classe. 

 
QUESTÃO 38 

Quanto à artrite reumatoide é correto afirmar: 
I- Na fase aguda, são importantes o repouso, a nutrição 

adequada, o calor úmido nas articulações afetadas e a 

administração medicamentosa; 
II-O tratamento deve-se iniciar com ácido acetilsalicílico 

em doses anti-inflamatórias, de 4 a 6g/dia ou com anti-
inflamatórios não hormonais; 

III- Se a evolução for insatisfatória com o uso de anti-
inflamatórios não hormonais, pode-se recorrer às drogas 

de remissão lenta, como a cloroquina, metotrexate ou 

sais de ouro; 
IV- Os corticoides podem ser usados em processos 

inflamatórios muito intensos, por períodos curtos; 

a) Apenas a I, III e a IV estão corretas. 
b) Todas estão corretas. 

c) Apenas a II, III e a IV estão corretas. 

d) Apenas a II e a IV estão corretas. 
 

QUESTÃO39 
Nas síndromes coronarianas, as placas complicadas e 

responsáveis por eventos isquêmicos fatais têm as 

seguintes características histológicas: 
1.Capa fibrosa fina; 

2.Núcleo lipídico grande; 
3.Riqueza de macrófagos; 

4.Pobreza de células musculares lisas. 
a) 1, 2, 3 e a 4 estão corretas. 

b) Apenas a 1 e a 2 estão corretas. 

c) Apenas a 1, 2 e a 4 estão corretas. 
d) Apenas a 3 e a 4 estão corretas. 

 
QUESTÃO 40 

Situações que, juntamente com acentuada e abrupta 

elevação de pressão arterial, caracterizam as 
emergências hipertensivas, exceto. 

a) Encefalopatia hipertensiva. 
b) Edema agudo de pulmão. 

c) Infarto do miocárdio. 
d) Angina instável. 
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