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QUESTÃO 01 
Segundo o Artigo 31 da lei Federal 8080/90 
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, previstos 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. § 3º As 
ações de saneamento que venham a ser 
executadas supletivamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), serão financiadas 
por recursos tarifários específicos e outros 
da União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e, em particular, do: 
a) Sistema Financeiro Social (SFS). 
b) Sistema Financeiro de Apoio a Saúde 

(SFAS). 
c)  Sistema Financeiro Monetário (SFM). 
d) Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 
 
QUESTÃO 02 
No que tange o Art. 196 da Constituição 
Federal a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua:  
a) ação, prevenção e recuperação. 
b) promoção, ação e recuperação. 
c) promoção, proteção e recuperação. 
d) prevenção, recuperação e proteção. 
 
QUESTÃO 03 
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 de Saúde (SUS), só poderão 
ser exercidas em regime de tempo: 
a) integral 
b) parcial 
c) parcial e integral 

d) facultativo 
 
QUESTÃO 04 
De acordo com Art. 198 da constituição 
Federal 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: 
a) descentralização, com direção 

participativa em cada esfera de governo; 
b) descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; 
c) centralização, com direção única em cada 

esfera de governo; 
d) centralização, com direção participativa 

em cada esfera de governo; 
 
QUESTÃO 05 
Segundo o Art. 1° da lei Federal 8142/90 o 
Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará, em cada esfera de governo, sem 
prejuízo das funções do Poder Legislativo, 
com as seguintes instâncias colegiadas: 
a) a Conferência de Saúde e o Conselho de 

Saúde. 
b) o Ministério da Saúde e Conselho de 

Saúde. 
c) a Conferência de Saúde e o Ministério da 

Saúde 
d) o Conselho Nacional de Saúde e os 

Secretários Municipais de Saúde. 
 
QUESTÃO 06 
Assinale a alternativa incorreta de acordo 
com o art. 199 da Constituição Federal: 
a) É facultativa a destinação de recursos 

públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos. 

b) As instituições privadas 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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c) 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) 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 07 
No que concerne o Art. 19-Q da lei Federal 
8080/90 a incorporação, a exclusão ou a 
alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e procedimentos, 
bem como a constituição ou a alteração de 
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, 
são atribuições do: 
a) Poder Público 
b) Ministério da Saúde 
c) Conselho de Saúde 
d)  Ministério Público 
 
QUESTÃO 08 
De acordo com Art. 2°da lei Federal 8142/90 
os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como, exceto: 
a) despesas de custeio e de capital do 

Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e 
indireta; 

b) investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde; 

c) cobertura das ações e serviços de saúde 
a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

d) investimentos previstos em lei 
orçamentária, de iniciativa do Poder 
Executivo e aprovados pelo Congresso 
Nacional; 
 

 
 

QUESTÃO 09 
Segundo o Art. 27 da lei Federal 8080/90 a 
política de recursos humanos na área da 
saúde será formalizada e executada, 
articuladamente, pelas diferentes esferas de 
governo, em cumprimento dos seguintes 
objetivos: 
a) organização de um sistema de formação 

de recursos humanos exceto de pós-
graduação, além da elaboração de 
programas de permanente 
aperfeiçoamento de pessoal; 

b) organização de um sistema de formação 
de recursos humanos apenas para níveis 
de graduação, além da elaboração de 
programas de permanente 
aperfeiçoamento de pessoal; 

c) organização de um sistema de formação 
de recursos humanos em todos os níveis 
de ensino, inclusive de pós-graduação, 
além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal; 

d) organização de um sistema de formação 
de recursos humanos apenas para nível 
médio, abrangendo parcialmente os de 
graduação, além da elaboração de 
programas de permanente 
aperfeiçoamento de pessoal; 

 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art. 4° da lei Federal 
8142/90 para receberem os recursos, de 
que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, 
os Estados e o Distrito Federal deverão 
contar dentre outras, com: 
a) Comissão de elaboração do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
previsto o prazo de (2) dois anos para sua 
implantação. 

b) Comissão de elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
previsto o prazo de (1) um ano para sua 
implantação. 

c) Comissão de elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
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previsto o prazo de 3 (três) anos para sua 
implantação. 

d) Comissão de elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
previsto o prazo de 4 (quatro) anos para 
sua implantação. 

 
QUESTÃO 11 
Paciente com quadro de hipertensão arterial 
de longa data, sem tratamento, Iniciou 
quadro de cefaleia e dispneia passando a 
fazer  uso de anti-hipertensivo, em duas 
tomadas diárias. Houve melhora dos 
sintomas iniciais, mas apresentou queixa de 
tosse seca, de predominância noturna com 
sensação de “coceira” na garganta. Uma 
explicação possível para o sintoma tosse 
nessa situação, é o uso oral de uma droga 
pertencente ao seguinte grupo:  
a) diuréticos poupadores de potássio. 
b) vasodilatadores. 
c) inibidores da enzima conversora da 

angiotensina. 
d) bloqueadores dos canais de cálcio. 
 
QUESTÃO 12 
Assinale a alternativa que exprime uma 
afirmação falsa sobre os aspectos clínicos 
da leptospirose : 
a) A fase precoce da doença pode cursar 

apenas com manifestações 
incaracterísticas, muitas vezes 
confundindo o diagnóstico. 

b) A icterícia de coloração alaranjada 
(rubínica) é característica. 

c) A letalidade média da fase precoce ou 
septicêmica chega a 60%. 

d) A fase tardia grave é também conhecida 
como síndrome de Weil. 

 
QUESTÃO 13 
Das doenças abaixo, assinale, qual não 
apresenta transmissão por via sexual: 
a) Hepatite B 
b) Hepatite E 
c) Hepatite C 

d) Hepatite D 
 
QUESTÃO 14 
Paciente com histórico de crises frequentes 
de “bronquite”, apresentando tosse diária 
com produção de quantidade moderada de 
secreção mucopurulenta e dispneia. Traz 
tomografia prévia realizada durante episódio 
de exacerbação que mostra dilatação de 
vias aéreas até a periferia, com 
espessamento da parede brônquica. Nesse 
caso, a hipótese diagnóstica mais provável 
é de: 
a) Enfisema pulmonar. 
b) Asma brônquica. 
c) Bronquiectasia. 
d) Sarcoidose. 
 
QUESTÃO 15 
Sobre o tratamento da doença do refluxo 
gastroesofágico é correto afirmar que: 
a) o tratamento cirúrgico é a primeira 

escolha em pacientes jovens para evitar o 
desenvolvimento de neoplasia esofágica 
a longo prazo 

b) o tratamento farmacológico é efetivo na 
redução dos sintomas mas não evita o 
aparecimento de complicações como a 
estenose péptica 

c) os antagonistas de receptores H2 são 
mais efetivos em controlar os sintomas 
que os inibidores de bomba de prótons 

d) pacientes com sintomas compatíveis e 
sem outros sinais de gravidade podem 
ser inicialmente tratados empiricamente 
com modificações de estilo de vida e 
medicamentos antes de realizar exames 
complementares 

 
QUESTÃO 16 
Dentre os exames complementares 
elencados abaixo, o mais indicado para 
diagnosticar a anemia falciforme é: 
a) Hemograma completo com contagem de 

reticulócitos 
b) Dosagem sérica de haptoglobina 
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c) Biópsia de medula óssea 
d) Eletroforese da hemoglobina 
 
QUESTÃO 17 
A classe de drogas de escolha para o 
controle da frequência ventricular cardíaca 
no paciente com fibrilação atrial aguda sem 
repercussão hemodinâmica é __________: 
a) Digitálicos. 
b) Beta-bloqueadores. 
c) Bloqueadores de canal de cálcio 

diidropiridínicos. 
d) Anti-arrítmicos classe III. 
 
QUESTÃO 18 
No tratamento da insuficiência cardíaca 
alguns medicamentos atuam sobre os 
mecanismos neuro-hormonais ligados à 
falência cardíaca. Dentre estes pode-se 
citar: 
a) Digoxina 
b) Furosemida 
c) Enalapril 
d) Deslanosídeo 

 
QUESTÃO 19 
Pode ser considerado fator de risco para a 
ocorrência de infecções do trato urinário em 
pacientes do sexo feminino, EXCETO: 
a) Capacidade vesical reduzida em relação 

ao sexo masculino. 
b) Atrofia da mucosa vaginal pós-

menopausa. 
c) Atividade sexual. 
d) Comprimento reduzido da uretra. 
 
QUESTÃO 20 
A bactéria mais comumente causadora de 
infecções do trato urinário comunitárias é 
a(o)_____________. 
a) Pseudomonas aeruginosa 
b) Staphylococcus aureus 
c) Escherichia coli 
d) Proteus mirabilis 
 
 

QUESTÃO 21 
Sobre as drogas anti-diabéticas orais não é 
correto afirmar que: 
a) A metformina é uma biguanida que atua 

como “sensibilizadora de insulina”, 
reduzindo a produção hepática de glicose 

b) As tiazolidinedionas, como a 
rosiglitazona, reduzem a resistência à 
ação da insulina 

c) O tratamento com sulfonilureias tende a 
ter um resultado estável ao longo do 
tempo, sendo rara a necessidade de 
associação de outras classes de drogas 

d) Um dos efeitos colaterais mais 
importantes da metformina é a ocorrência 
de acidose lática 

 
QUESTÃO 22 
Em qual das situações abaixo, caracteriza-
se irregularidade com relação à emissão da 
declaração de óbito? 
a) Emissão pelo médico assistente na 

situação de óbito fetal com mais de 20 
semanas. 

b) Emissão pelo médico assistente a 
paciente que foi a óbito após 20 dias de 
internação em UTI sob seus cuidados em 
virtude de acidente automobilístico. 

c) Emissão pelo médico de família para 
paciente em tratamento em regime 
domiciliar. 

d) Recusa em emitir a declaração por 
solicitação da família que deseja sepultar 
membro amputado. 

  
QUESTÃO 23 
É permitido ao médico revelar fato de que 
tenha tomado conhecimento em virtude do 
exercício da profissão na situação de: 
a) Depoimento em juízo. 
b) Paciente menor de idade, quando possa 

haver dano ao mesmo em virtude da não 
revelação. 

c) Falecimento do paciente. 
d) Investigação criminal contra o paciente. 
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QUESTÃO 24 
Não consiste em infração ética no que 
concerne à publicidade médica: 
a) Participar de anúncios de empresas do 

setor farmacêutico na posição de médico 
b) Participação em meio de comunicação 

envolvendo a prescrição de 
medicamentos 

c) Divulgação de tratamento experimental 
em evento científico 

d) Veicular apenas o nome sem o número 
de inscrição no CRM em peças de 
divulgação 

 
QUESTÃO 25 
A ___________ está na lista Estadual de 
Doenças de Notificação Compulsória da 
Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo. 
a) Doença de Chagas em forma crônica. 
b) Sífils primária em adultos. 
c) Psitacose. 
d) Dengue. 
 
QUESTÃO 26 
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)  Amostras com resultados inconclusivos 
devem ser consideradas como negativas.  

d) 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. 

 

QUESTÃO 27 
Não consiste em doença considerada 
oportunista em pacientes com AIDS:  
a) Sarcoma de Kaposi  

b) Leucoencefalopatia multifocal progressiva  
c) Carcinoma basocelular da pele 
d) Infecção por Mycobaterium avium-

intracellulare  
 

QUESTÃO 28 
São causas de febre de início recente, todas 
abaixo, exceto: 
a) Pneumonia, Endocardite, Meningite, Otite; 
b) Glomerulonefrite, hidronefrose. 
c)  As infecções agudas localizadas, 

principalmente as viroses de vias aéreas 
superiores; 

d) A fase prodrômica de doenças infecciosas 
benignas; 

 

QUESTÃO 29 
Em caso de ressuscitação cardiopulmonar 
(RCP), com dois reanimadores, a relação 
compressão insuflação será de _________. 
a) 5/1 
b)  25/3 
c)  30/2  
d) 10/1 
 

QUESTÃO 30 
Assinale abaixo a alternativa correta que 
traz os agentes mais comuns causadores da 
sinusite: 
a) Estreptococus e estafilococus; 
b) Haemophilus e pneumococo; 
c) Pneumococo e klebsela; 
d) Haemophilus e estafilococus     
 

QUESTÃO 31 
Para evitar hipoglicemia ao realizar exercício 
físico, que mecanismos compensadores se 
colocam em marcha: 
a) Aumento dos hormônios de contra-

regulação( cortisol, glucagón e 
adrenalina) 

b)  Aumento da secreção da glicose; 
c)  Aumento da secreção de insulina; 
d) Diminuição dos hormônios de contra-

regulação. 
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QUESTÃO 32 
Não é doença de notificação compulsória no 
estado de São Paulo:  
a) Doença de Chagas crônica. 
b) Dengue. 
c) Coqueluche. 
d) Hepatites virais. 
 

QUESTÃO 33 
Quanto ao preenchimento adequado da 
declaração de óbito, é incorreto afirmar:  
a) Deve-se registrar os dados na declaração 

com letra legível e sem rasuras.  
b) O preenchimento deve basear-se sempre 

em documento da pessoa falecida. 
c) As causas da morte devem ser ordenadas 

segundo critério cronológico.  
d) O preenchimento da declaração de óbito 

é um procedimento médico relativo ao 
qual é devida a cobrança de honorários. 

 

QUESTÃO 34 
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 cutânea  
b) Forma óssea  
c)  Forma pulmonar  
d) Forma indeterminada 
 

QUESTÃO 35 
No diagnóstico da dengue hemorrágica:  
a) Considera-se significativa a contagem de 

plaquetas <200.000/mm3  
b) A presença de pelo menos 20 petéquias 

em uma região quadrada de aresta 2,5cm 
significa positividade da prova do laço  

c) A queda do hematócrito é sinal de 
gravidade  

d)  A análise do derrame pleural deve 
revelar a presença de sangue vivo  

 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 
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) O diâmetro ântero-posterior do tórax 
aumentado correlaciona-se com a 
presença de hiperinsuflação pulmonar  

c) A tomografia computadorizada de tórax é 
capaz de mostrar a extensão do enfisema  

d) As radiografias de tórax são o exame 
considerado padrão ouro para o 
diagnóstico 

 
QUESTÃO 37 
Assinale a alternativa correta com relação 
ao tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica:  
a) Na maioria dos casos o uso de uma única 

classe de anti-hipertensivos como 
monoterapia é suficiente para um controle 
pressórico adequado.  

b) Os diuréticos tiazídicos não possuem 
qualquer outro efeito farmacológico além 
da redução do volume intravascular que 
contribua para a redução da pressão 
arterial.  

c)  O alvo para o tratamento é a manutenção 
de valores pressóricos abaixo de 140/90 
mmHg. 

d) Os inibidores da enzima conversora de 
angiotensina são contra-indicados em 
pacientes nefropatas. 

 

QUESTÃO 38 
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  
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c) A reposição volêmica só deve ser iniciada 
após o tratamento endoscópico da lesão 
hemorrágica  

d) A endoscopia digestiva alta é capaz de 
estadiar e tratar a maioria das lesões 

 

QUESTÃO 39 
Sobre o estado hiperglicêmico hiperosmolar 
é falso afirmar que:  
a) A hipercalemia que acompanha o 

tratamento deve ser cuidadosamente 
tratada para evitar o aparecimento de 
arritmias 

b) O déficit de água é marcante, sendo 
necessária como primeira medida a 
hidratação 

c)  A infusão contínua de insulina deve ser 
ajustada para manter uma glicemia em 
torno de 250-300 mg/dL 

d)  A administração de bicarbonato é 
necessária se observado pH<7,0  

 

QUESTÃO 40 
Dentre as características epidemiológicas e 
fisiopatológicas da osteoporose é correto 
afirmar que:  
a) Ocorre uma intensificação da redução da 

densidade óssea nos anos que sucedem 
a menopausa 

b) Embora mais afetadas pela doença, as 
mulheres apresentam pico de massa 
óssea mais elevado que os homens  

c)  Fatores genéticos não influenciam a 
acumulação de massa óssea  

d) O osso cortical é mais drasticamente 
afetado que o osso trabecular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




