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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N.º 11/2015 

 
  
 

Cód. 23 – Educador em Saúde Pública 
 
 
 
 

Comece a mudar seus resultados 
 
Com certeza você já sabe que subir ao ponto mais alto do pódio não é algo que vai simplesmente acontecer na sua vida, 
como se isso caísse do céu, bem no seu colo.  
Com certeza você tem trabalhado muito para se tornar um campeão, porém seus resultados podem não estar sendo o que 
você espera.  
Em sua mente, provavelmente já existe a certeza de que você pode e merece ser um campeão, mas você não compreende 
por que isso ainda não aconteceu.  
Você precisa compreender que ser campeão começa no seu jeito de pensar, o que reflete nas suas atitudes. Quando pensa 
como um campeão, você imagina uma meta, desenha o planejamento e segue até o fim com o mesmo empenho que 
começou, porque sabe que o prazer está na conquista.  
O ponto principal é você assumir um estado mental em que tudo o que fizer tenha um resultado tão bom que você vai até 
economizar energia enquanto caminha rumo ao pódio. Vai construir a potência necessária para dar aquela explosão de força 
e determinação nos momentos cruciais para definir a sua subida ao topo.  
O segredo está no como você encara a sua meta, no modo como você cria sua estratégia, na maneira como trabalha. O 
segredo está em trabalhar de modo diferente para obter resultados diferenciados – fazer tudo com um modo de pensar 
especial, que somente o verdadeiro campeão conhece.  
Então, para ser um Campeão você tem que ter a mente de um Campeão. Tem que pensar como um Campeão. E na mente 
do Campeão já existe a consciência de que ele vai chegar ao pódio e a certeza absoluta de que vai alcançar esse objetivo.  
Ter Mente de Campeão é o que você precisa para ter sucesso e felicidade.  

 
Roberto Shinyashiki 

 
 

1. Após a leitura do texto analise as afirmativas abaixo. Para se chegar ao pódio: 
 
I- não há necessidade de trabalhar mais e sim trabalhar focado com a energia certa. 
II- precisa-se trabalhar em alta performance. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) Apenas a afirmação II está correta. 
C) As duas afirmações estão incorretas. 
D) As duas afirmações estão corretas. 
 

2. Coloque (V) para o que for verdadeiro ou (F) para falso. De acordo com o texto, Mente de Campeão é: 
 
(   ) ter objetivos bem definidos quanto ao que quer realizar profissionalmente. 
(   ) traçar um caminho para chegar lá e realizar sua vocação. 
(   ) comprometer-se e fazer o que for preciso para obter sucesso em seu projeto. 
(   ) acreditar que tem competência para transformar seus sonhos em resultados.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) V – F – F – V. 
B) V – V – V – V. 
C) F – V – F – V. 
D) F – F – V – V. 
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3. Observe os itens abaixo, coloque (V) para o que for verdadeiro ou (F) para falso. 
  

(   ) As palavras abaixo, dependendo do contexto são usadas com ou sem acento.  
“porém”  –   “até”   –  “potência”  –  “está”.  

 

(   ) Escreve-se como “existe” todas as palavras abaixo relacionadas.   
en__oval – en__urrada – e__torsão – en__ergar. 

 

(   ) A divisão silábica das palavras abaixo está INCORRETA.   
ca-ís-se  –  con-quis-ta  –  con-sci-ên-cia  –  ab-so-lu-ta. 

 

(   ) A pontuação está correta nas frases abaixo.  
Não, entre nesse recinto agora. 
Não entre nesse recinto agora. 

 

(   ) O plural diminutivo de “coração” é coraçãozinhos.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) F – F – V – F – F. 
B) V – F – F – V – V. 
C) V – V – V – V – F. 
D) F – V – F – F – V. 
 

4. “O ponto principal é você assumir um estado mental em que tudo o que fizer tenha um resultado bom.”,colocando os 
verbos destacados na 2ª pessoal do plural  temos: 
 

A) assumirdes / fizerdes. 
B) assumiríeis / fizéreis. 
C) assumíeis / fazíeis. 
D) assumísseis / fizésseis. 
 

5. Observe a concordância das frases abaixo. 
 

I- – Eu mesmo faço o curativo. – disse a enfermeira.  
II- – Levem todas as fichas para a minha sala menas essas que estão sobre a mesa.  
III- – As cirurgias destes pacientes são bastantes difíceis.  
 

A concordância nominal está: 
 

A) incorreta apenas nos itens I e II. 
B) incorreta apenas no item III. 
C) incorreta em todos os itens. 
D) incorreta apenas no item I. 
 

6. O número de óbitos por determinada doença em relação ao total de pessoas com essa doença, corresponde ao 
coeficiente de: 
 

A) mortalidade. 
B) morbidade. 
C) letalidade. 
D) mortalidade por causa. 
 

7. O número total de casos presentes de uma doença ou condição em uma determinada comunidade num período de 
tempo especificado, considerando a população local no mesmo período, corresponde ao que chamamos de: 
 

A) incidência. 
B) prevalência. 
C) morbidade. 
D) distribuição. 
 

8. Em uma comunidade houve no ano de 2013, 1450 nascidos vivos, havendo o registro dos seguintes óbitos: 
 

 5 óbitos nos primeiros 5 dias de vida. 

 12 óbitos entre o 8º e o 20º dia de vida. 

 3 óbitos entre o 21º e o 26º dia de vida. 

 12 óbitos entre o 31º e o 364º dia de vida.   
 

Considerando os dados acima, é INCORRETO afirmar: 
 

A) O coeficiente de mortalidade perinatal foi de 3,4 por 1000 nascidos vivos. 
B) O coeficiente de mortalidade infantil foi de 22,1 por 1000 nascidos vivos. 
C) O coeficiente de mortalidade neonatal foi de 13,8 por 1000 nascidos vivos. 
D) O coeficiente de mortalidade neonatal tardia foi de 10,3 por 1000 nascidos vivos. 
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9. Sobre a mortalidade materna, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Morte materna tardia: é a morte de uma mulher por causas obstétricas diretas ou indiretas mais de 42 dias, mas 

menos de um ano após o término da gravidez. 
B) O coeficiente de óbitos devido a causas ligadas a gestação, parto e puerpério multiplicado por 100000 e divido pelo 

número de gestações na mesma comunidade e ano corresponde ao coeficiente de mortalidade materna. 
C) Morte relacionada com a gravidez: é a morte de uma mulher enquanto grávida ou até 42 dias após o término da 

gravidez, qualquer que tenha sido a causa de morte. 
D) Morte obstétrica indireta é a que resulta de doenças existentes antes da gravidez, ou desenvolvidas durante a 

gravidez, não devidas a causas obstétricas diretas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. 
 

10. A proporção de óbitos de pessoas que morreram com 50 anos ou mais de idade em relação ao total de óbitos 
corresponde ao indicador de: 
 
A) Laurenti. 
B) Guedes. 
C) Nelson Moraes. 
D) Swaroop e Uemura. 
 

11. A ocorrência coletiva de determinada doença em determinado grupo humano, distribuído em espaço delimitado, com 
incidência constante, permitidas flutuações cíclicas ou sazonais é determinada: 
 
A) endemia. 
B) pandemia. 
C) epidemia. 
D) nosologia prevalente.  
 

12. Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, é INCORRETO afirmar que são responsáveis: 
 
A) pelas maiores proporções de anos de vida perdidos por morte prematura. 
B) pela maior proporção de anos de vida vividos com incapacidade. 
C) pela segunda maior proporção de anos de vida perdidos por morte prematura, seguido das originadas por causas 

externas. 
D) pela maior proporção de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. 
 

13. Considerando o perfil brasileiro, as seguintes condições foram observadas nas últimas duas décadas, EXCETO: 
 
A) aumento da expectativa de vida. 
B) aumento do risco de desnutrição infantil. 
C) aumento da  prevalência de diabetes. 
D) aumento da prevalência de pacientes com doença renal crônica avançada. 
 

14. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Doenças infecciosas e parasitárias. 
II- Doenças crônicas e degenerativas. 
III- Acidentes e violências. 
 
No Brasil, as ações de vigilância epidemiológica se aplicam a condições descritas nos itens: 
 
A) I e III, somente. 
B) I e II, somente. 
C) II e III, somente.   
D) I, II e III. 
 

15. Entre as possibilidades abaixo citadas, assinale a que teria, potencialmente, maior impacto na diminuição da prevalência 
de hipertensão e consequentemente do número de óbitos por doenças cardiovasculares. 
 
A) Melhoria da renda da população. 
B) Redução da prevalência de sobrepeso e obesidade. 
C) Diminuição do estresse psíquico no trabalho. 
D) Redução do alcoolismo.  
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16. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- O HIV (vírus da imunodeficiência humana) pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal), pelo 

sangue (via parenteral e vertical) e pelo leite materno. 
II- O indivíduo infectado pelo HIV pode transmiti-lo em todas as fases da infecção, risco esse proporcional à 

quantidade de vírus circulantes no sangue. 
III- Outras doenças sexualmente transmissíveis favorecem a transmissão do HIV. 
 
São corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III. 
B) I e III, somente. 
C) I e II, somente. 
D) II e III, somente.   
 

17. Sobre a ancilostomíase, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa que contém as sentenças corretas. 
 
I- O reservatório do Ancylostoma duodenale, causador da parasitose não é o homem. 
II- A infecção nos homens ocorre quando essas larvas infectantes penetram na pele, geralmente pelos pés, causando 

dermatite característica. 
III- Não se transmite de pessoa a pessoa. 
 
São corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III. 
B) I e II, somente. 
C) I e III, somente.   
D) II e III, somente. 
 

18. Sobre a ascaridíase, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Os modos de transmissão são pela ingestão dos ovos infectantes do parasita, procedentes do solo, água ou 

alimentos contaminados com fezes humanas ou pela penetração das larvas pela pele, em geral dos pés. 
II- O reservatório do parasita causador da ascaridíase é o homem. 
III- Quando os ovos embrionados encontram um meio favorável, podem permanecer viáveis e infectantes por até uma 

semana. 
 
A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
C) Somente a afirmativa II está correta.   
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 

19. Você orienta uma comunidade sobre as doenças parasitárias que podem ser consequentes ao hábito de andar descalço. 
Evitar esse hábito é efetivo na prevenção das seguintes parasitoses: 
 
A) ancilostomíase, ascaridíase e estrongiloidíase. 
B) ancilostomíase, ascaridíase, giardíase e estrongiloidíase. 
C) ancilostomíase e ascaridíase. 
D) ancilostomíase e estrongiloidíase. 
 

20. Sobre a doença meningocócica, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- O homem doente ou portador assintomático são os reservatórios. 
II- O modo de transmissão é pelo contato íntimo de pessoa a pessoa (pessoas que residem no mesmo domicílio ou 

que compartilham o mesmo dormitório). 
III- O período de transmissibilidade é enquanto houver o agente na nasofaringe. Em geral, após 24 horas de 

antibioticoterapia, o meningococo já desapareceu da orofaringe. 
 
A) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D) Somente a afirmativa II está correta.   
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21. Sobre as medidas de controle da doença meningocócica, analise as sentenças abaixo de acordo com as 
recomendações do Ministério da Saúde, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir assinale a alternativa 
que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) A quimioprofilaxia não é recomendada para todos os contatos do doente e a droga de escolha é a Rifampicina, tanto 

para adultos como para crianças. 
(   ) O isolamento do paciente deve ocorrer durante os primeiros sete dias de tratamento, com o antibiótico indicado. 
(   ) As vacinas polissacarídicas conferem imunidade de longa duração e, por isso, sua indicação não se restringe ao 

controle de surtos. 
 
A) V – F – F. 
B) F – V – V. 
C) F – V – F. 
D) V – F – V.  
 

22. Sobre a escabiose, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- O principal reservatório é o cão doméstico. 
II- Deve-se afastar o indivíduo da escola ou trabalho até 24 horas após o término do tratamento. 
III- Não há possibilidade de transmissão pelo ato sexual. 
 
A) Somente a afirmativa II está correta.   
B) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 

23. Sobre a leptospirose, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Os animais sinantrópicos domésticos e selvagens são os reservatórios essenciais para a persistência dos focos da 

infecção. 
II- A transmissão entre humanos é muito rara e de pouca relevância epidemiológica, podendo ocorrer pelo contato com 

urina, sangue, secreções e tecidos de pessoas infectadas. 
III- O elo hídrico é importante na transmissão da doença ao homem. 
 
A) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
D) Somente a afirmativa II está correta.   
 

24. Sobre as medidas de controle e de prevenção da leptospirose, é INCORRETO afirmar: 
 
A) O controle da fonte de infecção pode ser feito através de medidas de antirratização, que consiste na modificação 

das características ambientais que favorecem a penetração, a instalação e a livre proliferação de roedores, por meio 
da eliminação dos fatores que propiciem o acesso desses animais a alimento, água e abrigo. 

B) Uma medida de controle relativa à via de transmissão é a utilização de água potável, filtrada, fervida ou clorada para 
consumo humano, pois durante as enchentes é comum ocorrerem rompimentos na canalização. 

C) Outra alternativa é a desratização, que visa à eliminação direta dos roedores através de métodos mecânicos 
(ratoeiras) e químicos (raticidas). 

D) No caso de enchentes, os alimentos que entraram em contato com as águas de enchentes não precisam ser 
descartados. 

 
25. A(s) hepatite(s) viral(ais), cujo modo de transmissão se associa à veiculação hídrica é(são) a(s) hepatite(s): 

 
A) A, somente. 
B) A e E. 
C) E e D. 
D) B e C. 
 

26. Não é uma doença de notificação compulsória: 
 
A) Toxoplasmose na gravidez. 
B) Hantavirose. 
C) Febre amarela. 
D) Raiva humana. 
 

27. São doenças ou agravos de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas) pelas secretarias municipais de saúde, 
EXCETO: 
 
A) Acidente por animal peçonhento. 
B) Leptospirose. 
C) Acidente de trabalho com exposição a material biológico. 
D) Síndrome da rubéola congênita. 
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28. É uma doença ou agravo de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas) pelas secretarias municipais de saúde: 
 

A) hepatite B. 
B) AIDS. 
C) esquistossomose. 
D) acidente de trabalho grave ou fatal e em crianças e adolescentes. 
 

29. São ações que podem ser consideradas no nível primário de prevenção, EXCETO: 
 

A) vacinação contra a gripe. 
B) rastreamento do câncer uterino. 
C) contenção de estresse. 
D) proteção do meio ambiente. 
 

30. São ações que podem ser consideradas no nível secundário de prevenção, EXCETO: 
 

A) reabilitação. 
B) detecção precoce de doença renal crônica. 
C) tratamento precoce de lesões mamárias com risco de câncer. 
D) estímulo à atividade física em hipertensos e diabéticos. 
 

31. Segundo o Código Sanitário do Estado de São Paulo, entende-se, por Vigilância em Saúde, um conjunto de ações 
capazes de: 
 

A) eliminar riscos de agravos a saúde do indivíduo e da coletividade. 
B) implantar leis para fiscalizar problemas decorrentes da ação social sobre o meio ambiente, nele incluído o do 

trabalho. 
C) intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, distribuição, comercialização e uso de 

bens de consumo, e de prestação de serviços de interesse da saúde. 
D) exercer fiscalização e controle sobre o meio ambiente e os fatores que interferem na sua qualidade, abrangendo as 

indústrias e o comércio. 
 

32. Considerando o Código Sanitário de Mogi das Cruzes pode ser feita por vários tipos de profissionais, entre os quais não 
se incluem: 
 

A) responsáveis por creches. 
B) responsáveis por laboratórios que executem exames diagnósticos. 
C) responsáveis pelos serviços de verificação de óbito. 
D) autoridade do ministério público. 
 

33. Considerando as principais consequências, no meio ambiente e na saúde, de poluentes encontrados nos esgotos, 
analise as associações abaixo (poluentes/ parâmetros de caracterização/ tipo de efluente/ consequências) e assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

A) Sólidos flutuantes / óleos e graxas / domésticos industriais/ problemas estéticos. 
B) Sólidos em suspensão/ sólidos em suspensão totais/ domésticos e industriais/ problemas estéticos e mortandade de 

peixes. 
C) Compostos não biodegradáveis/ pesticidas detergentes/ industriais e agrícolas/ toxicidade, espumas, maus odores. 
D) Nutrientes / nitrogênio e fósforo / domésticos e industriais/ crescimento excessivo de algas toxicidade aos peixes. 
 

34. Sobre a disposição do lixo, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I- No que diz respeito aos aterros sanitários, embora os problemas sanitários sejam bastante minimizados em relação 
aos lixões, pois adotam a técnica do recobrimento dos resíduos com terra diariamente, os problemas ambientais 
ainda persistem, uma vez que são responsáveis pelo comprometimento das águas subterrâneas e superficiais, pois 
não adotam medidas como a impermeabilização da base do aterro, além de não haver tratamento dos líquidos 
percolados pela decomposição do lixo. A coleta e o tratamento do biogás também não são feitos, havendo, portanto, 
a poluição atmosférica. 

II- Os aterros controlados incorporam avanços tecnológicos da Engenharia Sanitária e Ambiental, e por isso mesmo 
minimizam os impactos em relação aos sistemas anteriores, lixões a céu aberto e aterros sanitários. Além de 
promoverem a adequada disposição final dos resíduos, são áreas impermeabilizadas com mantas sintéticas de alta 
resistência que minimizam o comprometimento dos lençóis freáticos. A captação e o tratamento dos líquidos 
percolados são outras medidas trazidas pela Engenharia Sanitária e Ambiental que colocam estes sistemas entre 
aqueles que podem ser utilizados para a disposição adequada do lixo urbano. 

III- Em lixões a céu aberto, os problemas sanitários e ambientais são inevitáveis. Isso porque estes locais tornam-se 
propícios para a atração de animais que acabam por se constituírem em vetores de diversas doenças, 
especialmente para as populações que vivem da catação, uma prática comum nestes locais. Além do mais, são 
responsáveis pela poluição do ar, quando ocorre a queima dos resíduos, do solo e das águas superficiais e 
subterrâneas. 

 

A) Apenas as sentenças I e II são corretas. 
B) Apenas a sentença III é correta. 
C) As sentenças I, II e III são corretas. 
D) Apenas a sentença II é correta. 
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35. O controle de vetores como mosquitos podem reduzir a incidência de determinadas doenças. Entre as doenças abaixo, 
assinale aquela que não tem relação causal com a picada de mosquito. 
 
A) Febre tifoide. 
B) Febre amarela. 
C) Leishmaniose. 
D) Filariose.  
 

36. Sobre o modelo CAP e suas ampliações na Educação em Saúde, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 
I- Como parte do planejamento em educação em saúde cabe aos educadores fazerem um diagnóstico dos 

conhecimentos (C), atitudes (A) e práticas (P) em saúde do educando, ou seja, do CAP existente antes da 
intervenção educativa para, subsequentemente, desenvolver atividades programadas que lhe permitam alcançar o 
CAP desejável do ponto de vista da saúde pública. 

II- Segundo o modelo CAP, um comportamento em saúde prende-se a um processo sequencial; tem origem na 
aquisição de um conhecimento cientificamente correto, que pode explicar a formação de uma atitude favorável à 
adoção de uma determinada prática de saúde. De acordo com a premissa CAP, espera-se que um conhecimento 
cientificamente correto, na área da saúde, leve a uma mudança comportamental. 

III- Ao analisar o conjunto de fatores que incidem sobre o ato de tomada de decisão, tem-se observado inconsistência 
entre conhecimentos (o que se sabe), atitudes (o que se acha) e práticas (o que se faz) em relação ao objeto da 
saúde pública.  

 
A) Apenas as sentenças I e III estão corretas. 
B) Apenas as sentenças I e II estão corretas. 
C) As sentenças I, II e III estão corretas. 
D) Apenas a sentença II está correta.   
 

37. Considerando os enfoques da Educação Continuada e da Educação Permanente, analise as sentenças abaixo e 
classifique como (C) quando a sentença se refere a uma característica da Educação Continuada ou (P) se a sentença se 
refere a uma característica da Educação Permanente. Em seguida assinale a alternativa que contém a sequência 
correta, de cima para baixo. 
 
(   ) Incorpora o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto 

real em que ocorrem. 
(   ) Conceitua tecnicamente a prática enquanto campo de aplicação de conhecimentos especializados, como 

continuidade da lógica dos currículos universitários, que se situa no final ou após o processo de aquisição de 
conhecimentos. 

(   ) Amplia os espaços educativos fora da aula e dentro das organizações, na comunidade, em clubes e associações, 
em ações comunitárias. 

  
A) P – P – P. 
B) C – C – C. 
C) C – P – C. 
D) P – C – P. 
 

38. Considerando as Diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, analise as 
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
1- Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve considerar as especificidades regionais, a superação 

das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a 
capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde. 

2- A abrangência do território de referência para as Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço deve 
seguir os mesmos princípios da regionalização instituída no Pacto pela Saúde. 

 
A) Ambas as sentenças são incorretas. 
B) Ambas as sentenças são corretas. 
C) A sentença 1 é incorreta e a 2 correta. 
D) A sentença 1 é correta e a 2 incorreta. 
 

39. O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, 
proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Para alcançar estes propósitos o PSE foi 
constituído por cinco componentes, entre os quais não se inclui: 
 
A) avaliação das Condições de Saúde das crianças, adolescentes e jovens que estão na escola pública. 
B) promoção da Saúde e de atividades de Prevenção. 
C) monitoramento e Avaliação da Saúde dos Estudantes. 
D) diagnóstico precoce do diabetes melittus em adolescentes.  
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40. Considerando os principais problemas de saúde da criança em idade escola, estão citadas as seguintes ações de saúde 
previstas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE) e que devem considerar atividades de promoção, prevenção e 
assistência em saúde, EXCETO: 
 
A) avaliação oftalmológica. 
B) avaliação auditiva. 
C) prevenção do câncer de colo de útero. 
D) prevenção e redução do consumo do álcool. 
 

41. Sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, considere (V) para verdadeiras ou (F) para falsas nas afirmações abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
 
(   ) Abordou temas como a necessidade de ampliação do conceito de Saúde, a separação de Saúde da Previdência e  

a orientação da política de financiamento da Saúde. 
(   ) Seu relatório, infelizmente, não foi considerado para a elaboração da Constituição da República Federativa do 

Brasil, em relação à Saúde. 
(   ) Seu relatório teve como principal objetivo se alcançar um sistema de saúde com atribuições e competências para os 

níveis federal, estadual e municipal. 
 
A) V – V – V. 
B) F – V – F. 
C) F – F – F. 
D) V – F – V. 
 

42. Tomando-se por base a Constituição da República Federativa do Brasil, entre as diretrizes do sistema único de saúde, 
NÃO se inclui a: 
 
A) descentralização. 
B) gratuidade. 
C) integralidade. 
D) participação da comunidade. 
 

43. Os determinantes sociais da saúde podem ser classificados como estruturais e intermediários. Considerando as opções 
abaixo é determinante estrutural: 
 
A) condições de trabalho. 
B) renda. 
C) estilo de vida. 
D) disponibilidade de alimentos. 
 

44. A Lei 8.080/1990 expressa os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde-SUS. Estão entre esses princípios e 
diretrizes: 
 
A) integralidade e intersetorialidade. 
B) equidade e humanização. 
C) descentralização e preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
D) inclusão social e equidade. 
 

45. Sobre os Conselhos de Saúde, à luz da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde é INCORRETO afirmar:  
 
A) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

B) Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no 
controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. 

C) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de 
usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de 50%. 

D) Proceder à revisão periódica dos planos de saúde não é uma de suas competências. 
 

46. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contém 
atribuições que são comuns a todas as esferas de governo. 
 
I- Contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão considerando as diretrizes da Atenção Básica. 
II- Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica. 
III- Divulgar as informações e os resultados alcançados pela Atenção Básica. 
IV- Estimular a participação popular e o controle social. 
 
A) I, III e IV, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I e III, apenas. 
D) II, apenas. 
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47. Considerando os sistemas de informações em saúde, aquele que é alimentado, principalmente, pela notificação e 
investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória é o: 
 
A) SIH SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS). 
B) SISVAN (Sistema de Vigilância sobre Agravos de Notificação). 
C) SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). 
D) SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS). 
 

48. Numa determinada região de 800.000 habitantes houve 60 casos diagnosticados de doença renal crônica estádio 5 
dialítico no ano de 2011. No início do mesmo ano havia 340 pacientes com esse diagnóstico. Pode-se dizer que nessa 
localidade a prevalência de doença renal crônica estádio 5 dialítico em 2011 foi de:  
 
A) 500 casos por milhão de habitantes. 
B) 425 casos por milhão de habitantes. 
C) 75 casos por milhão de habitantes. 
D) Não pode ser estimada pelos dados fornecidos. 
 

49. É uma doença de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas) pela Secretaria Estadual de Saúde a(o): 
 
A) acidente por animal peçonhento. 
B) coqueluche. 
C) leptospirose. 
D) febre tifoide. 
 

50. Sobre o que expressa a Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes, capítulo IV, secção II (Da Saúde), é 
INCORRETO afirmar: 
 
A) A assistência médico-odontológica, nos estabelecimentos de ensino municipal, terá caráter obrigatório. 
B) Combate aos tóxicos, promovendo programas e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente 

de entorpecentes e drogas afins não é referido entre as ações de saúde. 
C) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às entidades privadas com fins lucrativos. 
D) O Fundo Municipal de Saúde é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e subordinado ao planejamento e 

controle do Conselho Municipal de Saúde. 
 




