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NÍVEL SUPERIOR

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

ENFERMEIRO - VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HU-UFMA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

CONCURSO PÚBLICO 12/2014 - EBSERH/HU-UFMA

EDITAL N° 03 - EBSERH - ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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Inovações como essas fazem parecer que, finalmente, 
o entendimento de como funciona nosso pensamento está 
a apenas um passo ou dois de ser compreendida. Só que 
não...

Adaptado de http://super.abril.com.br/ciencia/papo-cabeca-779293.sht-
ml

Em “Inovações como essas fazem parecer que, 
finalmente, o entendimento de como funciona nosso 
pensamento está a apenas um passo ou dois de ser 
compreendida. Só que não...”, a expressão destacada 

(A)	 reafirma	 o	 que	 foi	 dito	 anteriormente	 a	 respeito	 da	
proximidade de se alcançar a compreensão sobre o 
funcionamento de nosso pensamento. 

(B) contradiz o que foi dito anteriormente, permitindo a 
inferência de que o entendimento sobre o funcionamento 
do pensamento está distante de ser alcançado.

(C)	 reafirma	 o	 que	 foi	 dito	 anteriormente,	 permitindo	
a inferência de que os “dois passos” que faltam 
para alcançar a compreensão do funcionamento do 
pensamento humano já foram dados. 

(D) contradiz o que foi dito anteriormente, permitindo a 
inferência de que já alcançamos a compreensão sobre o 
funcionamento do pensamento humano.

(E)	 conclui	 e	 reafirma	 o	 que	 foi	 dito	 anteriormente,	 sem	
deixar	dúvida	ao	leitor	a	respeito	da	compreensão	total	
em relação ao funcionamento do pensamento humano.

Em relação ao termo destacado a seguir: “Foram 
milênios de chutômetros”, podemos afirmar que 

(A)	 trata-se	de	um	termo	científico	que	se	refere	aos	diversos	
estudos conclusivos e acertados a respeito da mente 
humana.

(B)	 trata-se	 de	 uma	 expressão	 da	 língua	 culta	 que	 faz	
referência	às	 inúmeras	tentativas	de	acerto	em	relação	
ao entendimento da mente humana. 

(C)	 trata-se	de	um	termo	formal	que	se	refere	aos	estudos	
específicos	sobre	o	cérebro	humano.	

(D)	 trata-se	de	uma	expressão	utilizada	na	linguagem	informal	
e que, no contexto, remete às várias especulações 
referentes ao entendimento sobre a mente humana.

(E)	 trata-se	 de	 um	 termo	 formal	 que	 se	 refere	 às	 várias	
especulações em relação ao funcionamento da mente 
humana.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

PAPO CABEÇA

Foram milênios de chutômetros. Quem quisesse 
entender a mente humana só tinha uma coisa a fazer: 
especular. Mas eis que, na década de 1990, os cientistas 
puderam ver nosso cérebro em pleno funcionamento. 
Tecnologias avançadas pareciam colocar a mente humana 
finalmente ao alcance.

Seguiram-se duas décadas de muitos progressos 
- ou não? Começa a emergir, em um grupo eclético de 
pesquisadores, a sensação de que todas as imagens 
coloridas do sistema nervoso em ação não passam de 
miragem. Ainda estamos muito longe de compreender, 
inteiramente, como o cérebro produz a consciência.

“Quando se fala em imagens do cérebro, ver pode 
equivaler a acreditar, mas não necessariamente a 
compreender”, afirmam a psiquiatra Sally Satel e o 
psicólogo Scott Lilienfeld, autores de Brainwashed: The 
Seductive Appeal of Mindless Neuroscience (“Lavagem 
cerebral: O apelo sedutor da neurociência irrefletida”). 
Recém-publicado nos EUA, o livro é apenas um de uma leva 
que busca baixar a bola dos neurocientistas.

A grande questão é o que se pode e o que não se 
pode saber sobre o funcionamento do cérebro. Estamos 
falando de um sistema nervoso com cerca de 600 trilhões 
de conexões paralelas, trabalhando de forma frenética 
para manter nosso corpo funcionando. O que chamamos 
de consciência é uma parte relativamente pequena dessa 
conta. É onde tudo parece se complicar, ironicamente. 
 

ALGUNS ACERTOS

Um dos lampejos mais antigos da neurociência - obtido 
ainda na época em que o imageamento sofisticado não 
estava disponível - é o de que o cérebro é dividido em 
módulos. Cada pedaço seria responsável por uma certa 
função, entretanto as coisas não são tão simples assim.

No cérebro ocorre um fenômeno conhecido como 
plasticidade. Esse se trata da capacidade de modificar as 
conexões cerebrais para adquirir novas habilidades. Graças 
a essa capacidade constante de reorganização, podemos 
aprender novas coisas e produzir memórias. Ou podemos 
sofrer um acidente cerebral, mas recuperar movimentos na 
fisioterapia. Ou tocar piano muito bem - a área do cérebro 
responsável pelo movimento dos dedos se expande nos 
pianistas. A plasticidade foi confirmada e reforçada em 
anos recentes com técnicas que permitem ver o cérebro 
trabalhando em tempo real.

 O novo passo é, nessa tempestade de impulsos 
elétricos, conseguir ver imagens. Imagens mesmo: em 2011, 
pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley 
conseguiram reconstruir imagens coloridas obtidas a partir 
da visão de voluntários usando ressonância magnética 
funcional. Os vídeos gerados não são uma perfeição, mas 
permitem ver vultos das imagens a que as pessoas foram 
expostas enquanto estavam na máquina de ressonância. 
Eles esperam que, no futuro, seja possível gravar sonhos 
para rever na televisão quando estiver acordado.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

QUESTÃO 03
Em relação à oração: “... a área do cérebro 
responsável pelo movimento dos dedos se expande 
nos pianistas.”, podemos afirmar que

(A) o verbo “expande” deveria estar conjugado na terceira 
pessoa do plural “expandem” para concordar com 
“dedos”. 

(B)	 a	expressão	“do	cérebro”	é	uma	adjunto	adverbial.	
(C) o verbo “expande” está conjugado na terceira pessoa do 

singular	para	concordar	com	“a	área	do	cérebro”.
(D) o verbo “expande” deveria estar conjugado na terceira 

pessoa do plural “expandem” para concordar com 
“pianistas”.

(E)	 a	palavra	“cérebro”	está	acentuada	por	tratar-se	de	uma	
paroxítona terminada em “o”. 

Em “Inovações como essas fazem parecer que, 
finalmente, o entendimento de como funciona nosso 
pensamento está a apenas um passo ou dois de ser 
compreendida.”, há uma inadequação gramatical em 
relação à

(A) acentuação.  
(B) concordância.
(C) regência.
(D) pontuação. 
(E)	 ortografia.	

Em “Quando se fala em imagens do cérebro, ver 
pode equivaler a acreditar...”, a vírgula foi utilizada 
para

(A)	 separar	uma	oração	coordenada	assindética	deslocada.
(B) separar uma oração subordinada adverbial temporal 

antecipada. 
(C)	 separar	 uma	 oração	 coordenada	 sindética	 aditiva	

deslocada.  
(D) separar uma oração subordinada adverbial causal 

antecipada. 
(E) separar uma oração substantiva adjetiva restritiva 

antecipada. 

Assinale a alternativa em que a expressão destacada 
coloca em dúvida o que se afirma anteriormente.

(A) “Ou podemos sofrer um acidente cerebral, mas recuperar 
movimentos	na	fisioterapia.”.

(B) “Ainda estamos muito longe de compreender, 
inteiramente,	como	o	cérebro	produz	a	consciência.”.

(C) “É onde tudo parece se complicar, ironicamente.”.
(D)	 “O	 novo	 passo	 é,	 nessa	 tempestade	 de	 impulsos	

elétricos,	conseguir ver imagens.”.
(E)	 “Seguiram-se	duas	décadas	de	muitos	progressos	-	ou 

não?”.

Em “No cérebro ocorre um fenômeno conhecido 
como plasticidade. Esse se trata da capacidade 
de modificar as conexões cerebrais para adquirir 
novas habilidades.”, é correto afirmar que o termo 
destacado

(A)	 trata-se	de	um	pronome	utilizado	inadequadamente	para	
retomar a palavra “plasticidade” e, portanto, deveria ser 
“essa”.

(B)	 trata-se	de	um	pronome	utilizado	inadequadamente	para	
introduzir a expressão “conexões cerebrais” e, portanto, 
deveria ser “essas”.

(C)	 trata-se	de	um	pronome	utilizado	adequadamente	para	
introduzir a palavra “habilidades”.

(D)	 trata-se	de	um	pronome	utilizado	adequadamente	para	
retomar a palavra “fenômeno”. 

(E)	 trata-se	de	um	pronome	utilizado	adequadamente	para	
retomar	a	palavra	“cérebro”.

Em “Cada pedaço seria responsável por uma certa 
função, entretanto as coisas não são tão simples 
assim.”, o termo destacado

(A)	 é	 um	 elemento	 coesivo	 que	 expressa	 adversidade	 em	
relação ao que o antecede.

(B)	 é	 um	 elemento	 coesivo	 que	 expressa	 conclusão	 em	
relação ao que o antecede.

(C)	 é	um	elemento	coesivo	que	expressa	causa	em	relação	
ao que o antecede.

(D)	 é	 um	 elemento	 coesivo	 que	 expressa	 alternância	 em	
relação ao que o antecede.

(E)	 é	um	elemento	coesivo	que	expressa	adição	em	relação	
ao que o antecede.

Todas as palavras a seguir foram acentuadas 
seguindo a mesma regra gramatical, EXCETO

(A)	 décadas.
(B)	 eclético.
(C) responsável.
(D) fenômeno.
(E)	 técnicas.	

Em “Eles esperam que, no futuro, seja possível 
gravar sonhos para rever na televisão quando estiver 
acordado.”, o termo destacado expressa

(A) consecução.
(B) proporção. 
(C) comparação. 
(D) concessão. 
(E)	 finalidade.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

Para escovar os dentes durante 5 minutos, com a torneira totalmente aberta, João gasta 150 litros de água. Se ele 
fechar a torneira enquanto escova os dentes, ligando apenas para o enxague e diminuindo assim         do tempo, 
o consumo de água se reduz a

(A) 30 litros.
(B) 60 litros.
(C) 90 litros.
(D) 100 litros.
(E) 120 litros.

Quando calculamos 40% de um total de 50, obtemos como resultado
(A) 2.
(B) 8.
(C) 15.
(D) 20.
(E) 25.

Lucas precisava fazer uma pesquisa para apresentar no seu trabalho de conclusão de curso. A pergunta era sobre 
qual das duas marcas de café que eram usadas no departamento do seu curso as pessoas gostavam mais. 150 
pessoas responderam que preferiam apenas a marca A, 100 responderam que preferiam apenas a marca B, e 30 
responderam que gostavam de  ambas as marcas. Sendo assim, quantas pessoas Lucas entrevistou?

(A) 280.
(B) 250.
(C) 220.
(D) 200.
(E) 180.

O pai de meu pai é meu
(A)	 filho.
(B) bisavô.
(C) avô.
(D) pai.
(E) tio.

Observe a sequência de figuras a seguir:

Quantos lados terá a figura que ocupa o vigésimo termo?
(A) sete lados.
(B) seis lados.
(C) cinco lados.
(D) três lados.
(E) quatro lados.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

Assinale a alternativa correta.
(A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) terá sede e foro em Brasília, não podendo 
manter escritórios em outras unidades da Federação.

(B) A EBSERH  terá seu capital social, integralmente, sob 
a propriedade da União e dos Estados.

(C) A EBSERH  poderá criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social, com capital privado e vinculado a outros 
ministérios.

(D) A EBSERH poderá manter escritórios, representações, 
dependências	 e	 filiais	 em	 outras	 unidades	 da	
Federação.

(E) As atividades da EBSERH serão desenvolvidas no 
âmbito	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 e	 da	 iniciativa	
privada, mediante pagamento das despesas 
existentes.

Assinale a alternativa correta.
(A) É competência da EBSERH prestar serviços de apoio 

ao processo de gestão dos hospitais universitários e 
federais e a outras instituições congêneres, por meio 
de	 implementação	 de	 sistema	 de	 gestão	 único	 com	
geração de indicadores quantitativos e qualitativos 
para o estabelecimento de metas.

(B)	 A	Administração	Pública	deverá	realizar	licitações	para	
contratar a EBSERH, caso queira contratar serviços 
constantes no objeto social da EBSERH.

(C) A EBSERH será administrada por um Conselho de 
Administração, com funções deliberativas, e por uma 
Diretoria Executiva. Contará, ainda, com um Conselho 
Fiscal e um Conselho Consultivo, vinculados ao 
Ministério	da	Saúde.

(D) O Conselho Consultivo da EBSERH será composto 
por membros da sociedade civil, mediante módica 
remuneração e sem função relevante.

(E) Todo o lucro líquido da EBSERH será reinvestido na 
empresa para atendimento do objeto social.

Quanto às finalidades da EBSERH, assinale a 
alternativa correta.

(A) Planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, 
financiar	 e	 criar	 condições	 para	 aperfeiçoar	
continuamente a autoadministração, em um sistema 
unificado	 entre	 a	 sede,	 as	 filiais	 ou	 outras	 unidades	
descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção 
à	saúde	da	população,	integralmente	disponibilizados	
ao	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	por	meio	dessas	
filiais	e	unidades	descentralizadas.

(B) Criar condições para aperfeiçoamento da realização 
e desenvolvimento dos programas de tratamentos 
hospitalares	 em	 todos	 os	 campos	 da	 saúde,	
particularmente nas especialidades e regiões 

estratégicas	 para	 o	 trabalho	 e	 o	 desenvolvimento	
do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 (SUS),	 em	 função	 das	
necessidades atuais da população e daquelas que 
possam vir a ter.

(C) Criar, juntamente com as Universidades e com o 
Ministério	da	Ciência	e	Tecnologia,	condições	de	apoio	
para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, 
tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários 
federais, assim como em unidades descentralizadas 
da EBSERH, de acordo com as diretrizes do Poder 
Executivo e em conformidade com as atribuições de 
outros	órgãos	dos	sistemas	universitário	e	de	saúde.

(D) Integrar, articular e otimizar os processos de atenção 
à	 saúde	 e	 de	 gestão	 dos	 hospitais	 universitários	
federais e hospitais particulares, por meio de um 
sistema de informação, monitoramento, avaliação e 
aperfeiçoamento	 unificado,	 em	 consonância	 com	 as	
necessidades decorrentes da missão da EBSERH, de 
acordo	com	as	finalidades	das	instituições	de	ensino	
superior e em função das necessidades, condições e 
possibilidades regionais e institucionais.

(E)	 A	EBSERH	tem	por	finalidade	a	prestação	de	serviços	
gratuitos	de	atenção	médico-hospitalar,	ambulatorial	e	
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como	 a	 prestação,	 às	 instituições	 públicas	 federais	
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio	ao	ensino,	à	pesquisa	e	à	extensão,	ao	ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde	pública.

Assinale a alternativa correta.
(A) O Conselho de Administração da EBSERH deverá 

ser composto por nove membros, nomeados pelo 
Ministério	da	Saúde.

(B) O Conselho de Administração da EBSERH  terá dois 
membros	 indicados	 pelo	 Ministério	 de	 Estado	 do	
Planejamento, Orçamento e Gestão.

(C) Um membro do Conselho de Administração será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior 
(ANDIFES), sendo ele reitor de universidade federal 
ou superintendente de hospital universitário federal.

(D) Os membros do Conselho de Administração terão 
gestão de 3 anos, sem recondução ao cargo.

(E) Em qualquer circunstância, os membros do Conselho 
de Administração farão jus a honorários mensais 
correspondentes	 a	 10%	 da	 remuneração	 média	
mensal dos Diretores da EBSERH.

Sobre o Corpo Diretivo da EBSERH, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	 corpo	 diretivo	 da	 EBSERH	 é	 constituído	 pelo	
Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria 
Executiva.

(B) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente 
será substituído pelo Vice Presidente.

(C) São estruturas de assessoria diretamente vinculadas 
à	Presidência:	a	chefia	de	Gabinete,	a	Coordenadoria	

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18
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de representações de usuários, trabalhadores e 
prestadores	 de	 serviços,	 ao	 seu	 critério,	 promovam	
a renovação de, no mínimo, 20% de suas entidades 
representativas.

(C)	 As	decisões	do	Conselho	de	Saúde	serão	adotadas	
mediante quorum mínimo (metade mais um) dos seus 
integrantes, ressalvados os casos regimentais nos 
quais	se	exige	quorum	especial,	ou	maioria	qualificada	
de votos.

(D)	 A	composição	do	Conselho	de	Saúde	será	de	50%	de	
usuários,	30%	dos	trabalhadores	de	saúde	e	20%	de	
representantes do governo, prestadores de serviços 
privados	conveniados	ou	sem	fins	lucrativos.	

(E)	 Os	 Conselhos	 de	 Saúde	 poderão	 buscar	 auditorias	
externas e independentes sobre as contas e as 
atividades	 do	 Gestor	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	
independentemente	de	justificativa.

Assinale a alternativa correta.
(A) Com a colonização portuguesa, os padres jesuítas 

não	 se	 preocuparam	 com	 a	 questão	 da	 saúde	 dos	
índios,	deixando	a	cargo	dos	pajés	tal	função.

(B)	 Sempre	 foi	 preocupação	 das	 autoridades	 de	 saúde	
no Brasil, mesmo no período colonial, o trabalho de 
medicina preventiva.

(C)	 No	começo	do	século	XIX,	instituem-se	os	Lazaretos,	
também	 conhecidos	 como	 hospitais	 de	 quarentena,	
ou seja, estabelecimentos existente junto aos portos,  
que recolhem viajantes procedentes de países onde 
havia	moléstia	epidêmica	ou	contagiosa.

(D) No período imperial brasileiro, mesmo com a descoberta 
da	bactéria,	as	ações	de	saúde	continuaram	focada	no	
meio ambiente.

(E) Mesmo com o aumento da emigração europeia para 
o	Brasil,	no	final	do	século	XIX	e	início	do	século	XX,	
os	 trabalhos	 de	 saúde	 preventiva	 evitaram	 qualquer	
epidemia, e não houve nenhum tipo de receio dos 
estrangeiros desembarcarem no Brasil.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21

Jurídica, a Assessoria de Planejamento e Avaliação, a 
Assessoria de Comunicação Social, a Ouvidoria Geral 
e o Corpo Clínico Consultivo.

(D) O Presidente da EBSERH só deve apresentar relatório 
das atividades da EBSERH ao Ministro de Estado da 
Educação	ou	ao	Presidente	da	República.

(E)	 A	 EBSERH	 é	 composta	 pela	 Diretoria	 de	 Atenção	
à	 Saúde,	 Diretoria	 de	 Logística	 e	 Infraestrutura	
Hospitalar, Diretoria Administrativa Financeira, 
Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Gestão 
de Processos e de Tecnologia da Informação e 
Diretoria para Assuntos Institucionais.

A respeito dos objetivos e atribuições do Sistema 
Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Assistência	 às	 pessoas	 por	 intermédio	 de	 ações	 de	
promoção,	proteção	e	recuperação	da	saúde,	com	a	
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas.

(B) Ações  de assistência farmacêutica, vigilância 
nutricional e auxílio funeral.

(C) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas 
para consumo humano.

(D) Controle da prestação de serviços que se relaciona 
direta	ou	indiretamente	com	a	saúde.

(E)	 Participação	na	normatização,	fiscalização	e	controle	
dos	serviços	de	saúde	do	trabalhador	nas	instituições	
e	empresas	públicas	e	privadas.

Quanto à competência e às atribuições do Sistema 
Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
a administração dos recursos orçamentários e 
financeiros	destinados,	em	cada	ano,	à	saúde.

(B)	 Não	 é	 atribuição	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
implementar programa de sangue, componentes e 
derivados.

(C)	 Não	 é	 competência	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
elaborar normas para regular suas relações e os 
serviços	privados	contratados	da	assistência	à	saúde.

(D)	 Não	 é	 competência	 da	 direção	 estadual	 do	Sistema	
Único	de	Saúde	colaborar	com	a	União	na	execução	
de vigilância sanitária dos portos.

(E)	 Não	é	competência	da	direção	municipal	do	Sistema	
Único	de	Saúde	gerir	laboratórios	públicos	de	saúde	e	
hemocentros.

Assinale a alternativa correta.
(A)	 As	 funções,	 como	membro	 do	 Conselho	 de	 Saúde,	

serão remuneradas, e não garantem a dispensa do 
futuro conselheiro do seu trabalho.

(B)	 Recomenda-se	 que	 a	 cada	 eleição	 os	 segmentos	
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa correta.
(A)	 A	 Porta	 de	 Entrada	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	

consiste	 nos	 serviços	 de	 saúde	 específicos	 para	 o	
atendimento da pessoa.

(B)	 Ao	 usuário	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	 será	
assegurada	 a	 continuidade	 do	 cuidado	 em	 saúde,	
até	 o	 limite	 das	 condições	 da	 cidade	 do	 paciente,	
conforme a complexidade da patologia.

(C)	 O	 Ministério	 da	 Saúde	 disporá	 sobre	 critérios,	
diretrizes, procedimentos e demais medidas, que 
caberão só a União, no cumprimento do acesso dos 
doentes	ao	Sistema	Único	da	Saúde.

(D) Os entes federativos poderão ampliar o acesso do 
usuário à assistência farmacêutica, desde que esse 
usuário	 tenha	dinheiro	para	a	compra	dos	remédios,	
independentemente	de	justificativa.

(E)	 O	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 é	 constituído	 pela	
conjugação das ações e serviços de promoção, 
proteção	 e	 recuperação	 da	 saúde	 executada	 pelos	
entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante 
participação complementar da iniciativa privada, sendo 
organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

Do ponto de vista metodológico, o processo de 
Planejamento Situacional inclui

(A)	 análise	da	situação,	o	desenho	da	situação-objetivo,	
o	 desenho	 das	 estratégias,	 a	 programação,	 o	
gerenciamento da execução e a avaliação.

(B) controle dos fatores e das variáveis que interferem no 
alcance	dos	objetivos	–	metas	definidas,	 formalismo	
nos procedimentos e ações.

(C) procedimento administrativo de natureza burocrática, 
centralização de decisões, formatação e cumprimento 
de metas a curto prazo.

(D)	 determinismo	no	objeto	do	plano,	unificação	de	medidas	
e decisões, individualidade e supervalorização da 
especialidade.

(E) padrões de comando rígidos, planejador como 
principal agente de mudança na instituição, caráter  
hierárquico e divisão dos setores.

Assinale a alternativa relacionada ao disposto no 
Decreto 7508/11 que regulamenta a Lei 8080/90.

(A) O decreto cria os fóruns de discussão colegiada e as 
comissões intergestoras bipartite. 

(B) O decreto dispõe sobre a participação da comunidade 
no SUS.

(C) O decreto aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica.

(D)	 O	decreto	define	quais	são	as	portas	de	entrada		às	
ações	e	serviços	de	saúde	no	SUS.

(E) O decreto regulamenta os repasses para 
procedimentos de alta complexidade.

As situações das condições de saúde revelam 
uma importância relativamente crescente das 
condições crônicas no quadro epidemiológico. 
São fatores determinantes do aumento das 
condições crônicas, EXCETO

(A)	 mudança	no	estilo	de	vida	da	população	nas	últimas	
décadas.

(B) diminuição da expectativa de vida da população.
(C) urbanização acelerada.
(D) mudança nos padrões de consumo.
(E)	 mudanças	demográficas.

Dentre os pontos de atenção de uma Rede de 
Atenção em Saúde, assinale a seguir aquele que 
tem como atributo ser o primeiro contato do 
usuário e ter orientação comunitária. 

(A)	 Atenção	Primária	em	Saúde.
(B) Atenção Secundária.
(C) Pontos de Apoio Logístico.
(D)	 Atenção	em	Saúde	Terciária.
(E) Governança dos Sistemas.

As Regiões de Saúde devem ser definidas 
considerando-se os elementos a seguir, EXCETO

(A)	 limites	geográficos	da	região	de	saúde.
(B)	 responsabilidades,	 critérios	 de	 acessibilidade	 e	 escala	

para conformação dos serviços.
(C) rol de ações e serviços que serão ofertados.
(D) rede hospitalar com mais de 95% de credenciamento 

pelo	Sistema	Único	de	Saúde.
(E) a população usuária das ações e serviços.

O objetivo de um Modelo de Atenção às Condições 
Agudas é

(A)	 aumentar	as	filas	de	espera	nos	serviços	de	saúde.
(B)	 identificar	populações	vulneráveis	em	um	determinado	

local em tempo oportuno.
(C)	 estratificar	a	população	por	categorias	de	risco	dentre		

os problemas mais comuns na comunidade.
(D)	 planejar	 ações	 de	 prevenção	 e	 promoção	 de	 saúde	

para evitar os danos causados e as sequelas destes 
agravos.

(E)	 identificar,	 no	 menor	 tempo	 possível,	 com	 base	 em	
sinais de alerta, a gravidade de uma pessoa em 
situação de urgência ou emergência.

A respeito das Doenças de Notificação 
Compulsória, assinale a alternativa correta. 

(A)	 O	Sistema	de	Regulação	Sanitária	(Sisreg)	é	o	principal	
instrumento	 de	 coleta	 dos	 dados	 de	 notificação	
compulsória.

(B) O ambiente hospitalar não deve ser considerado fonte 
para	a	notificação	dessas	doenças.
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(E) o sentido utilitário, pragmático da atividade que, em 
última	análise,	visa	estabelecer	o	controle	de	doenças	
e não apenas ampliar o conhecimento sobre elas.

Um dos principais determinantes sociais,  
associados à  saúde  e  ao  bem  estar  das  
populações  brasileiras, é

(A) idade.
(B) sexo.
(C) raça/cor.
(D) escolaridade.
(E) expectativa de vida.

O Brasil realiza campanhas de seguimento 
contra o Sarampo desde 1995, com a vacinação 
de população alvo específica que, neste ano,  
encontra-se na faixa etária de

(A) nove meses.
(B) doze meses.
(C)	 um	ano	até	quatro	anos,	11	meses	e	29	dias.
(D)	 mulheres	em	idade	fértil.
(E) homens maiores de 18 anos.

Dos eventos adversos pós-vacinação citados a 
seguir, assinale aquele que, em sua ocorrência, 
deve ser notificado. 

(A)	 Febre	–	temperatura	axilar	até	38°C.
(B) Desconforto gastrintestinal leve.
(C) Cicatriz queloide no local de aplicação.
(D) Abscesso local quente.
(E) Mialgia leve.

A Doença Viscerotrópica Aguda é uma grave 
complicação que tem início na primeira semana 
após a vacinação  contra

(A) febre amarela.
(B)	 difteria	e	tétano.
(C) sarampo.
(D) varicela.
(E) rotavírus.

O tipo de transição epidemiológica e demográfica 
experimentado pelo Brasil nas últimas décadas 
aponta, atualmente, como uma das mais 
importantes causas de mortalidade, as doenças

(A) infecciosas.
(B) parasitárias.
(C) do aparelho circulatório.
(D) do sistema osteomuscular.
(E) do sistema respiratório.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33

QUESTÃO 39

(C)	 O	envio	dos	instrumentos	de	coleta	de	notificação	não	
deve ser feito na ausência de casos.

(D)	 A	 notificação	 sempre	 deve	 ser	 divulgada	 fora	 do	
âmbito	médico-sanitário,	mesmo	quando	não	há	risco	
para a comunidade.

(E)	 Além	 da	 notificação	 compulsória,	 o	 Sistema	 de	
Vigilância	 Epidemiológica	 pode	 definir	 doenças	 e	
agravos	como	de	notificação	simples.

Assinale a alternativa correta no que se refere à 
Doença pelo vírus Ebola (DVE).

(A) Todos os casos suspeitos de Ebola devem ser 
mantidos em isolamento de coorte por um período 
mínimo de 90 dias. 

(B) A transmissão do vírus Ebola ocorre 10 dias antes 
do  aparecimento dos sintomas e se dá por meio do 
contato	com	sangue,	 tecidos	ou	fluidos	corporais	de	
indivíduos infectados.

(C)	 De	acordo	com	as	evidências	cientificas	disponíveis,	
o	vírus	é	zoonótico	e	o	morcego	é	o	reservatório	mais	
provável. 

(D)	 O	vírus	Ebola	é	um	agente	biológico	classificado	como	
Classe de Risco 1 e, neste caso, os resíduos gerados 
na assistência ao paciente devem ser dispensados 
em	saco	de	lixo	branco	com	identificação	de	resíduo	
infectante.

(E)	 Apenas	os	casos	confirmados	da	doença	devem	ser	
notificados	às	autoridades	de	saúde	e	à	Secretaria	de	
Vigilância	em	Saúde.

Uma pessoa que se enquadre na definição de 
caso suspeito de Doença do Vírus Ebola deverá 
permanecer em área de isolamento de contato e 
somente será entrevistada, tocada e examinada 
por profissionais devidamente paramentados. Dos 
exames inespecíficos realizados à beira do leito, 
para diagnóstico diferencial, considera-se o mais 
indicado  

(A) teste rápido de HIV.
(B) malária por teste rápido.
(C) teste rápido para VDRL.
(D) sorologia para Dengue.
(E)	 imunofluorescência	para	Chagas.

São elementos essenciais da Atividade de 
Vigilância em Saúde, EXCETO

(A) o caráter de atividade contínua, permanente e 
sistemática.

(B) o foco dirigido para determinados resultados 
específicos,		procurando		estabelecer		os		objetivos		e		
as  metas  a  serem  alcançadas.

(C) utilização de dados para subsidiar a análise da 
situação de determinadas doenças e seus fatores de 
risco.

(D) falta de utilização de dados e informações para 
planejamento de ações e tomada de decisão.

QUESTÃO 40
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 44

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

Um serviço de saúde que receber um caso 
SUSPEITO de DENGUE deve 

(A)	 notificar	o	agravo	no	SINAN.
(B)	 informar	as	autoridades	de	saúde	por	meio	de	contato	

telefônico ou email.
(C)	 notificar	após	resultado	positivo	de	isolamento	viral.
(D)	 notificar	 após	 resultado	 positivo	 de	 sorologia	 para	

Dengue.
(E)	 notificar	no	SIAB	após	24	horas	do	início	dos	sintomas.

São áreas prioritárias de atuação da Vigilância 
em Saúde Ambiental (VSA) as citadas a seguir, 
EXCETO

(A) vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis.
(B) controle da qualidade da água para consumo humano.
(C) vigilância de populações expostas a contaminantes 

químicos.
(D) vigilância  de populações expostas a solo contaminado.
(E) vigilância  dos riscos decorrentes dos desastres 

naturais.

Os trabalhadores sofrem de adoecimentos que são 
próprios da forma como eles estão inseridos nos 
espaços produtivos. A classificação de Schilling 
demonstra de forma esquemática as relações entre 
o trabalho e o processo saúde-doença, sendo que, 
na categoria na qual se tem o trabalho como uma 
causa necessária para o aparecimento da doença,

(A)	 está	a	intoxicação	por	chumbo,	agrotóxicos,	mercúrio.
(B) estão as varizes dos membros inferiores.
(C) está a neoplasia.
(D) está a hipertensão arterial sistêmica.
(E)	 está	a	dermatite	de	contato	alérgica.

Tem por objetivo assegurar a atenção integral aos 
trabalhadores de todos os setores da economia, 
incluindo ações de vigilância, prevenção, 
promoção, assistência, reabilitação, educação 
permanente, disseminação e intercâmbio de 
informações, assim como a troca de experiências e 
gestão de conhecimento em saúde do trabalhador. 
O enunciado refere-se à 

(A) RESNAST.
(B) RAEV.
(C) REMUME.
(D) RENAME.
(E) RESASTIR.

Qual doença, historicamente, nas primeiras 
décadas do século XX e nas principais cidades do 
Brasil, produziu grande impacto na mortalidade da 
população?

(A) Doença de chagas.
(B) Febre Amarela.
(C) Hipertensão arterial.

(D) Diabetes.
(E) Neoplasias.

O conflito violento, ocorrido em 1904 na cidade 
do Rio de Janeiro e conhecido como “revolta da 
vacina”, teve como desfecho

(A) a liga de higiene realizando incineração dos casebres 
e cortiços.

(B) a polícia sanitária invadindo os cortiços e vacinando a 
população contra a leptospirose.

(C) o governo  recuando e revogando a obrigatoriedade 
da vacinação contra a varíola.

(D)	 o	 governo	 militar	 criando	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 e	
instituindo campanhas de vacinação.

(E) a polícia sanitária obrigando  crianças menores de um 
ano a serem vacinadas contra a tuberculose.

Sobre Hepatites Virais, assinale a alternativa 
correta.

(A) Todos os mamíferos são reservatórios com importância 
epidemiológica.

(B) Os vírus das hepatites A, C e E são transmitidos por 
via parenteral.

(C)	 A	 principal	 forma	 de	 prevenção	 da	 hepatite	 C	 é	 a	
vacinação da população na faixa etária de 19 a 59 
anos.

(D)	 Um	 dos	 objetivos	 da	 Vigilância	 Epidemiológica	 é	
identificar	os	principais	fatores	de	risco	para	a	doença.

(E) As hepatites virais não estão incluídas na lista de 
notificação	compulsória.

Na Dengue,  pacientes classificados como grupo 
C devem

(A) ser acompanhados ambulatorialmente por um período 
de 07 dias.

(B) ser internados imediatamente em leitos de terapia 
intensiva.

(C) ser acompanhados ambulatorialmente com controle 
de	hematócrito	a	cada	4	dias.

(D) coletar exame de isolamento viral após 7 dias do início 
dos sintomas da doença.

(E) ter acompanhamento em leito de internação por um 
período	mínimo	de	48	horas.

A Dengue é uma doença dinâmica em que o 
paciente pode evoluir de uma fase para outra 
rapidamente. Os sinais de alarme e o agravamento 
do quadro clínico costumam ocorrer na fase de 
remissão da febre, entre

(A) o 2º e o  3º dia da doença.
(B) o 1º e o  2º dia da doença.
(C) o 11º e o  15º dia da doença.
(D) o 8º e o  10º dia da doença.
(E) o 3º e o 6º dia da doença.
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QUESTÃO 50
O conhecimento da prevalência dos fatores de 
risco para Doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) é fundamental, pois são sobre tais fatores 
que as ações preventivas podem ser efetivadas. 
São fatores de risco de natureza comportamental 
importantes para DCNT os citados a seguir, 
EXCETO 

(A) excesso de Peso.
(B) dieta hipossódica.
(C) sedentarismo.
(D) consumo de tabaco.
(E) consumo de álcool.




