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QUESTÃO 01 

São objetivos da Programação Anual de Saúde, 

assinale a alternativa que não está correta: 

a) Integrar o processo geral de planejamento das 

duas esferas de governo de forma ascendente, 

coerente com os respectivos planos municipal, 

estadual e nacional de saúde, para os quatro anos 

de gestão. 

b) Consolidar o papel do gestor na coordenação 

da política de saúde. Viabilizar a regulação, o 

controle e a avaliação do sistema de saúde. 

c) Definir a macro-alocação dos recursos do SUS 

para o financiamento do sistema. Promover a 

integração dos sistemas municipais de saúde. 

d) Explicitar o pacto de gestão e o comando único 

em cada esfera de governo.  

QUESTÃO 02 

Dentre os objetivos específicos do Sistema de 

Planejamento do SUS, assinale a alternativa correta: 

a) Formular propostas e pactuar diretrizes gerais 

para o processo de planejamento no âmbito do SUS 

e aperfeiçoamento momentâneo. 

b) Propor metodologias e modelos de instrumentos 

básicos do processo de planejamento, englobando 

o monitoramento e a avaliação, que traduzam as 

diretrizes do CRAS, com capacidade de adaptação 

às particularidades de cada esfera administrativa. 

c) Apoiar a implementação de instrumentos 

permanentes de planejamento para as três esferas 

de gestão do SUS, que sirvam de parâmetro mínimo 

para o processo de monitoramento, avaliação e 

regulação do SUS. 

d) Apoiar a implementação de processo 

permanente e sistemático de planejamento na 

esfera primária de gestão do SUS, neste 

compreendido o planejamento propriamente dito, 

o monitoramento e a avaliação. 

QUESTÃO 03 

O Sistema de Planejamento do SUS – Planeja SUS – 

observa cinco pontos prioritários de pactuação 

para o planejamento do SUS, exceto: 

a) A adoção das necessidades de saúde da 

população como critério para o processo de 

planejamento no âmbito do SUS. 

b) A integração dos instrumentos de planejamento, 

tanto no contexto de cada esfera de gestão, 

quanto do SUS como um todo. 

c) A cooperação entre as duas esferas de gestão 

para o fortalecimento e a igualdade do processo 

de planejamento no SUS. 

d) A institucionalização e o fortalecimento do 

Planeja SUS, com adoção do processo de 

planejamento, neste incluído o monitoramento e a 

avaliação, como instrumento estratégico de gestão 

do SUS. 

QUESTÃO 04 

Segundo a Portaria MS/GM n.º 373/02 a 

responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a 

política de complexidade/custo se traduz nas 

seguintes atribuições, exceto: 

a) Definição de normas nacionais; 

b) Controle do cadastro nacional de 

prestadores de serviços; 

c) Vistoria de serviços, quando lhe couber, de 

acordo com as normas de cadastramento 

estabelecidas pelo próprio Ministério da 

Saúde; 

d) Definição do elenco de procedimentos de 

baixa complexidade 

QUESTÃO 05 

A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre 

a política de alta complexidade/custo se traduz 

nas seguintes atribuições: 

I - Definição de normas nacionais. Controle do 

cadastro nacional de prestadores de serviços.  

II - Vistoria de serviços, quando lhe couber, de 

acordo com as normas de cadastramento 

estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde;  

III - Definição de incorporação dos 

procedimentos a serem ofertados à população 

pelo SUS. Definição do elenco de 

procedimentos de alta complexidade. 

Estabelecimento de estratégias que possibilitem 

o acesso mais equânime diminuindo as 

diferenças regionais na alocação dos serviços. 

IV - Definição de mecanismos de garantia de 

acesso para as referências interestaduais, 

através da Central Nacional de Regulação para 

Procedimentos de Alta Complexidade. 

V - Formulação de mecanismos voltados à 

decadência da qualidade dos serviços 

prestados. Financiamento das ações. 

Assinale a alternativa correta: 

a) I, II e III apenas 

b) II, III e IV apenas 

c) II, III, IV e V apenas 

d) I,II,III e IV apenas 

QUESTÃO 06 

O Plano Diretor de Regionalização – PDR deverá 

ser elaborado na perspectiva de garantir dentre 

outros, 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 exclusiva ao pré-natal e parto. 

b) Suprimento/dispensação dos medicamentos 

da Farmácia Básica. 

c) Acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. Cobertura universal do 

esquema preconizado pelo Programa Nacional 

de Imunizações, para todas as faixas etárias. 

d) Ações de promoção da saúde e prevenção 

de doenças. Atendimento de afecções agudas 

de maior incidência. Acompanhamento de 

pessoas com doenças crônicas de alta 

prevalência. 
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QUESTÃO 07 

Sobre o Sistema Único de Saúde é incorreto afirmar: 

a) A Constituição de 1988 garante a todos os 

brasileiros o direito à saúde. 

b) Nenhum hospital público ou conveniado ao SUS 

pode negar atendimento a uma pessoa, seja ela de 

qualquer classe social, cor, idade, religião ou lugar 

do país. 

c) O acesso às ações e serviços de saúde pública 

(mesmo em hospitais particulares prestadores de 

serviços contratados pelo SUS) é totalmente gratuito. 

d) O paciente (ou seu representante legal) tem 

direito a consentir ou recusar procedimentos, 

diagnósticos ou terapêuticos, mesmo em casos de 

iminente risco de morte, devendo o mesmo assumir 

um termo de responsabilidade. 

QUESTÃO 08 

No âmbito da Política Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa no SUS, assinale a 

alternativa que se refere às Atribuições e 

Responsabilidades dos Gestores Municipais: 

a) Desenvolver processo de monitoramento e 

avaliação, abrangendo uma área específica da 

SMS. 

b) Desenvolver ações educativas que possam 

interferir no processo saúde-doença da população 

e na melhoria da qualidade de vida. 

c) Apoiar a realização de pesquisa na área de 

gestão estratégica e participativa. 

d) Assumir responsabilidade pela coordenação e 

execução das atividades de educação e 

comunicação, no âmbito local. 

QUESTÃO 09 

São ações a serem desenvolvidas no âmbito da 

Política Nacional de Gestão Estratégica e 

Participativa no SUS, exceto: 

a) Implementação da Política de Promoção da 

Saúde com a promoção da equidade em Saúde de 

Populações em Condições de Vulnerabilidade e 

Inequidade. 

b) Brasil Quilombola. 

c) Aprimoramento das Instâncias e Processos de 

Participação Social no SUS. 

d) Atribuições e Responsabilidades do Gestor 

Federal. 

QUESTÃO 10 

A estratégia de Saúde da Família visa à 

reorganização da Atenção Básica no País, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção 

Básica, a estratégia Saúde da Família segue alguns 

princípios próprios. Assinale a alternativa correta: 

a) ter caráter substitutivo em relação à rede de 

Atenção Básica tradicional nos territórios em que as 

Equipes Saúde da Família atuam. 

b) atuar no território, realizando cadastramento 

domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 

aos problemas de saúde de maneira pactuada 

com a comunidade onde atua, buscando o 

cuidado descalteloso dos indivíduos e das 

famílias ao longo do tempo, mantendo sempre 

postura pró-ativa frente aos problemas de 

saúde/doença da população. 

c) Atenuar as atividades de acordo com o 

planejamento e a programação realizados com 

base no diagnóstico situacional e tendo como 

foco a família e a comunidade. 

d) buscar a segregação com instituições e 

organizações sociais, em especial em sua área 

de abrangência, para o desenvolvimento de 

parcerias. 

QUESTÃO 11 

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações 

concretas e articuladas pelas três instâncias 

federativas no sentido de reforçar o SUS como 

política de Estado mais do que política de 

governos; e de defender, vigorosamente, os 

princípios basilares dessa política pública, 

inscritos na Constituição Federal. As prioridades 

do Pacto em Defesa do SUS são: 

I - Implementar um projeto permanente de 

mobilização social com a finalidade de: mostrar 

a saúde como direito de cidadania e o SUS 

como sistema público universal garantidor 

desses direitos, alcançar, no curto prazo, a 

regulamentação da Emenda Constitucional nº 

29, pelo Congresso Nacional, garantir, no longo 

prazo, o incremento dos recursos orçamentários 

e financeiros para a saúde, aprovar o 

orçamento do SUS, composto pelos orçamentos 

das três esferas de gestão, explicitando o 

compromisso de cada uma delas. 

II - Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos 

usuários do SUS 

III- Definir de forma inequívoca a 

responsabilidade sanitária de cada instância 

gestora do SUS: federal, estadual e municipal, 

superando o atual processo de habilitação. 

IV - Estabelecer as diretrizes para a gestão do 

SUS, com ênfase na descentralização; 

regionalização; financiamento; programação 

pactuada e integrada; regulação; participação 

e controle social; planejamento; gestão do 

trabalho e educação na saúde. 

Estão corretas: 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I, II, III estão corretas. 

c) Apenas II está correta. 

d) Apenas II e IV estão corretas. 

QUESTÃO 12 

A Atenção Básica tem como fundamentos, 

assinale a alternativa que não está correta:  

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 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
PROVA OBJETIVA – CARGO: 3.03 – ANALISTA CLÍNICO 

Página 3 

adscrito de forma a permitir o planejamento e a 

programação descentralizada, e em consonância 

com o princípio da equidade. 

b) 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 

coordenação do cuidado na rede de serviços. 

c) 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. 

d) Realizar avaliação e acompanhamento 

sistemático dos resultados alcançados, como parte 

do processo de planejamento e programação, 

inibindo a participação popular e o controle social. 

QUESTÃO 13 

Com a implementação da Política Nacional de 

Humanização (PNH), trabalhou-se para consolidar 

quatro marcas específicas, assinale a alternativa 

que não está correta: 

a) Reduzir 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 saberá quem são os 

profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços 

de saúde se responsabilizarão por sua referência 

territorial. 

c) As unidades de saúde garantirão as informações 

ao servidor, 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 14 

Dentre os princípios norteadores da política de 

humanização, assinale a alternativa errada:  

a) Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão no SUS, 

fortalecendo o compromisso com os direitos do 

cidadão, destacando-se o respeito às questões de 

gênero, etnia, raça, orientação sexual e às 

populações específicas (índios, quilombolas, 

ribeirinhos, assentados, etc.); 

b) Extenuação do trabalho em equipe 

multiprofissional, abatendo a transversalidade e a 

grupalidade; 

c) Apoio à construção de redes cooperativas, 

solidárias e comprometidas com a produção de 

saúde e com a produção de sujeitos; 

d) Construção de autonomia e protagonismo dos 

sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS; 

QUESTÃO 15 

São doenças de notificação compulsória. Assinale a 

alternativa que está incorreta: 

a) Botulismo 

b) Carbúnculo ou Antraz III 

c) Cólera 

d) Escabiose 

QUESTÃO 16 

São atribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, em seu âmbito 

administrativo, exceto: 

a) Elaboração de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade e 

parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 

b) Elaboração de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade para 

promoção da saúde do trabalhador. 

c) Participação de formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico e 

colaboração na proteção e recuperação do 

meio ambiente. 

d) Elaboração do plano de saúde, com 

atualizações a cada 5 anos. 

QUESTÃO 17 

A articulação das políticas e programas, a 

cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, 

em especial, as seguintes atividades: 

I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento; 

III - vigilância sanitária; 

IV - recursos humanos; 

V - ciência e tecnologia; 

VI - saúde do trabalhador. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I,II,IV e V 

b) Apenas III, IV, V e VI 

c) Apenas I, IV, V e VI 

d) Apenas II, III, IV e V 

QUESTÃO 18 

Entre os objetivos do SUS assinale a alternativa 

correta: 

a) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A participação da iniciativa privada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. 

c)  Igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

d) descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo. 

QUESTÃO 19 

As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 

obedecendo entre outros o seguinte princípio. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Preservação da autonomia das pessoas da 

defesa de sua integridade moral. 
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b) Participação da comunidade quando solicitada. 

c) Direito à informação às pessoas assistidas, sobre 

sua saúde. 

d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde e 

educativos em todos os níveis. 

QUESTÃO 20 

A lei Federal 8080 que dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, entrou em vigor na data de: 

a) 19 de setembro de 1990 

b) 19 de agosto de 1990 

c) 07 de setembro de 1990 

d) 12 de outubro de 1990 

QUESTÃO 21 

Os antígenos presentes na vacina desencadeiam 

no organismo vacinado uma resposta imunitária, 

que consiste em: 

a) fazer os macrófagos produzirem anticorpos 

contra esses antígenos. 

b)    fazer as hemácias produzirem anticorpos 

contra esses antígenos. 

c) estimular os macrófagos a englobarem essas 

substâncias estranhas, como se fosse uma doença 

verdadeira. 

d) fazer os linfócitos produzirem anticorpos 

específicos contra esses antígenos, a fim de inativá-

los. 

QUESTÃO 22 

Analise as assertivas abaixo e assinale a incorreta: 

a) A ureia urinária aumenta em uma dieta rica em 

proteínas. 

b) Os dois átomos de nitrogênio entram no ciclo da 

ureia como amônia e aspartato. 

c) A ureia é produzida diretamente pela hidrólise da 

ornitina. 

d) O ciclo da ureia ocorre parcialmente na 

mitocôndria. 

QUESTÃO 23 

Escolha a única resposta correta: 

a) O retinol pode ser formado enzimaticamente a 

partir do ácido retinoico. 

b) Deficiência da vitamina C resulta em cegueira 

noturna. 

c) A vitamina B12 está presente em produtos 

vegetais. 

d) A vitamina K é essencial para a formação do 

coágulo. 

QUESTÃO 24 

Em um banco de sangue a validade do sangue 

coletado em bolsas com SAG-manitol é de: 

a) 42 dias. 

b) 52 dias. 

c) 62 dias. 

d) 72 dias. 

QUESTÃO 25 

É encontrado em urinas ácidas:  

a) Cristais de Uratos amorfos. 

b) Cristais de Carbonato de cálcio. 

c) Cristais de Fosfato de cálcio. 

d) Cristais de Fosfato amorfo. 

QUESTÃO 26 

As células do tecido conjuntivo têm em geral 

grande capacidade regenerativa e são bem 

variadas em sua forma, função e regeneração. 

São exemplos de tecido conjuntivo, EXCETO:  

a) epiderme 

b) células adipócitas 

c) macrófagos 

d) osteócitos 

QUESTÃO 27 

A acondroplasia é de origem hereditária, no 

homem é uma anomalia determinada por um 

gene autossômico dominante. Qual a 

probabilidade de um casal de acondroplásicos, 

que já tem uma filha mulher normal, vir a ter um 

filho homem, acondroplásico? 

a) 1 

b) 1/4 

c) 3/4 

d) 3/8 

QUESTÃO 28 

São exemplos de DSTs bacterianas: 

a) Sifilis, Condiloma acuminado, Gonorréia, 

Tricomoníase. 

b)Herpes genital, Linfogranuloma venéreo, 

Cancro Mole, Tricomoníase. 

c)Sifilis, Linfogranuloma venéreo,  Gonorréia, 

Cancro Mole. 

d) HIV, Condiloma acuminado, Gonorreia, 

Clamídia. 

QUESTÃO 29 

Analise as informações abaixo e assinale a 

alternativa correta com relação as bactérias 

I - Podem ser uni ou pluricelulares. 

II - Possuem nutrição exclusivamente autotrófica. 

III - São formadas por células procarióticas. 

IV - Reproduzem-se principalmente de forma 

assexuada, por divisão binária. 

a) Apenas  II e IV são verdadeiras. 

b) Apenas I e II são verdadeiras. 

c) Apenas III e IV são verdadeiras. 

d) Apenas II é verdadeira. 

QUESTÃO 30 

Um exemplo de doença provocada pela 

carência de vitaminas do complexo B é: 

a) Escorbuto. 

b) Raquitismo. 

c)  Xeroftalmia. 

d)  Esterilidade. 

QUESTÃO 31 

O mais importante dos mecanismos de 

sobrevivência de uma célula em um meio é: 

a) Produzir enzimas para reparação do seu DNA. 
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b) Aumentar a espessura da membrana plasmática 

c)  Diminuir a produção de moléculas de RNAs. 

d)  Reduzir a velocidade do fenômeno da 

transcrição. 

QUESTÃO 32 

Analise as opções abaixo e assinale a correta em 

relação a positividade de HBsAg. 

a) Anti HBs positivo e anti HBc positivo é diagnóstico 

de hepatite B aguda. 

b) HBsAg negativo e anti HBc positivo é diagnóstico 

de hepatite B aguda 

c) anti HBc positivo e HBsAg negativo é diagnóstico 

de hepatite B aguda 

d) HBsAg positivo e HBcAg positivo é diagnóstico de 

hepatite B aguda. 

QUESTÃO 33 

As enzimas atuam diminuindo a energia de 

ativação e fazem com que as reações químicas 

ocorram mais rapidamente e de forma controlada. 

São fatores que influenciam a atividade das 

enzimas: 

a) pH e temperatura 

b) concentração da enzima e água na célula 

c) sítio ativo e substrato específico 

d) Sais orgânicos e inorgânicos e água na célula 

QUESTÃO 34 

A lipoproteína que é formada na mucosa intestinal, 

constituída dos lipídeos da dieta é denominada de: 

a) colesterol 

b) quilomícron 

c) timo 

d) quilo 

QUESTÃO 35 

O etilenodiaminotetracético (EDTA) possui ação 

quelante e é utilizado na proporção de: 

a) 1 gota por ml de sangue coletado. 

b) 2 gotas por ml de sangue coletado. 

c) 3 gotas por ml de sangue coletado. 

d) 4 gotas por ml de sangue coletado. 

QUESTÃO 36 

Vidrarias e meios de cultura devem ser esterilizados 

nas seguintes condições, respectivamente:  

a) Estufa esterilizadora 170º C e autoclave 120º C 

b) Estufa esterilizadora 100º C e autoclave 100º C 

c) Autoclave 100º C e estufa esterilizadora 120º C 

d) Autoclave 120º C e estufa esterilizadora 170º C 

QUESTÃO 37 

Observe as afirmativas, abaixo, assinale V para 

Verdadeiro e F para Falso e marque a alternativa 

correta: 

(  ) A doença de Chagas e a Toxoplasmose 

induzem resposta imunológica. 

(  ) O A.lumbricóides, A.duodenali e a 

W.bancrofti são exemplos de protozoários. 

(  ) A E.hystolítica, S.mansoni e a T.saginata são 

exemplos de protozoários. 

a) V, F, F 

b) V, V, V 

c) F, F. V 

d) V, F, V 

QUESTÃO 38 

Na anemia falciforme é incorreto afirmar: 

a) A eletroforese de hemoglobina obtida a 

partir de eritrócitos lisados é utilizada 

rotineiramente no diagnóstico da doença e 

do traço falciforme. 

b) È uma doença genética do sangue causada 

pela alteração de um único nucleotídeo 

(mutação pontual) no gene da cadeia de β-

globina. 

c) Uma molécula de Hb S contém duas cadeias 

de  β-globina normais. 

d) Ocorre principalmente na população afro-

americana. 

QUESTÃO 39 

Qual estrutura do sistema nervoso é responsável 

por coordenar as funções motoras e está 

também relacionada ao equilíbrio? 

a) medula espinhal 

b) hipotálamo 

c) cerebelo 

d) cérebro 

QUESTÃO 40 

Qual das seguintes afirmativas sobre a 

gliconeogênese está incorreta? 

a) Durante o jejum que ocorre à noite, o 

glicogênio sofre uma depleção parcial, e a 

gliconeogênese fornece glicose para o 

sangue. 

b) Utiliza esqueletos carbonados originários da 

degradação de ácidos graxos. 

c) A gliconeogênese é inibida pela frutose-2,6-

bisfosfato e estimulada por níveis elevados de 

acetil-CoA. 

d) A degradação de ácidos graxos produz 

acetil-CoA, que não pode ser convertida em 

glicose. 

 




