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CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (QUESTÕES 01 a 30) 

Questão 01 (Peso 1) 

A saúde, através do Sistema Único de Saúde, é desenvolvida através de uma política social e econômica 
que visa, acima de tudo, às ações e serviços de 

A) promoção, proteção e recuperação. 
B) proteção, prevenção e recuperação. 
C) promoção, prevenção e recuperação. 
D) promoção, prevenção e centralização. 
E) regionalização, proteção e recuperação. 

Questão 02 (Peso 1) 

A área de atuação do SUS compreende um conjunto de serviços e ações. Analise os tópicos abaixo e 
verifique se cada um deles constitui um serviço ou ação de responsabilidade do SUS, assinalando com V os 
verdadeiros e com F os falsos. 
 

(   ) Vigilância em saúde. 
(   ) Regulação da formação dos profissionais de saúde. 
(   ) Apoio diagnóstico e de terapia na assistência à saúde. 
(   ) Assistência que integra a atenção básica, atenção especializada ambulatorial e atenção hospitalar.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V V V 
B) V F V F 
C) V V F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 03 (Peso 3) 

O (a) _________________________ é um processo político que mobilizou a sociedade brasileira para 
propor novas políticas e novos modelos de organização de sistema, serviços e práticas de saúde, dando 
origem à (ao) ______________________________, que teve como produto o (a) 
____________________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) reforma sanitária brasileira / Sistema Único de Saúde / movimento sanitário 
B) movimento sanitário / Sistema Único de Saúde / reforma sanitária brasileira 
C) movimento sanitário / reforma sanitária brasileira / Sistema Único de Saúde 
D) Sistema Único de Saúde / reforma sanitária brasileira /movimento sanitário 
E) Sistema Único de Saúde / movimento sanitário / reforma sanitária brasileira 

Questão 04 (Peso 1) 

A Lei 8.142/90 estabelece os dois principais mecanismos de participação social em saúde: 

A) Conferências e Conselhos de Saúde. 
B) Gestão Colegiada e Gestão Planejada. 
C) Gestão Planejada e Conselhos de Saúde. 
D) Movimentos populares e Gestão Colegiada. 
E) Movimentos populares e Conferências de Saúde. 

Questão 05 (Peso 3) 

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde em 2011, 
analise as assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de 
saúde. 

(   ) Toda pessoa tem o dever de informar a seus familiares e acompanhantes sobre seu estado de saúde. 
(   ) Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais  

qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. 
(   ) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia de 

promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V F F 
B) V F V V 
C) V V F V 
D) F F V V 
E) F V F V 
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Questão 06 (Peso 2) 

Está posto na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde em 2011, que 
o encaminhamento para outros serviços de saúde deve ser feito por meio de um documento que   

A) apresente apenas o motivo do encaminhamento. 
B) faça uso exclusivo de códigos e abreviaturas comuns à área médica. 
C) apresenta  apenas a identificação da unidade de saúde que receberá a pessoa. 
D) apresente caligrafia legível, ou seja datilografado, ou digitado por meio eletrônico. 
E) inclua nome legível do profissional, não sendo necessário o número de registro no conselho profissional, 

assinado e datado. 
 

Questão 07 (Peso 3) 

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde em 2011, apresenta os 
direitos das pessoas atendidas na rede de serviços de saúde. Analise os tópicos abaixo e verifique os que 
constituem tais direitos, assinalando com V os verdadeiros e com F os falsos. 

(   ) A escolha do local de morte. 
(   ) A não limitação de acesso aos serviços de saúde por barreiras físicas, tecnológicas e de 

comunicação. 
(   ) A continuidade das atividades escolares, bem como o estímulo à recreação, em casos de internação 

de criança ou adolescente. 
(   ) O direito a acompanhante, nos casos de internação, nos casos previstos em lei, assim como  naqueles 

em que a autonomia da pessoa estiver comprometida. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V V V 
B) V F V F 
C) F V V V 
D) F F V F 
E) F V F V  

Questão 08 (Peso 1) 

Constituem princípios ou diretrizes que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

A) descentralização político-administrativa, com direção única do governo federal. 
B) universalidade de acesso aos serviços de saúde até o nível secundário de assistência. 
C) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 

orientação programática, apenas no nível terciário da assistência. 
D) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos particularmente da União e dos 

Estados na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 
E) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

Questão 09 (Peso 2) 

Segundo a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde em 2011, toda 
pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde, sendo-lhe 
garantido(a) ou garantidos(as): 
 

A) a obtenção de laudo, relatório e atestado médico, a qualquer tempo, independentemente da situação de 
saúde. 

B) o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, em qualquer 
situação.  

C) o acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário, ou de pessoa autorizada; assegurando-se o envio e 
o fornecimento de cópia somente no caso de  mudança de domicílio. 

D) a escolha do tipo de plano de saúde que melhor lhe convier, de acordo com as exigências mínimas 
constantes na legislação, e a informação, pela operadora, sobre a cobertura, custos e condições do 
plano que está adquirindo. 

E) o consentimento livre, voluntário e esclarecido a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou 
terapêuticos, em qualquer situação, considerando que o consentimento anteriormente dado não poderá 
ser revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, sendo imputadas à pessoa sanções 
morais, financeiras ou legais. 
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Questão 10 (Peso 2) 

De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, é correto afirmar que:  
 

A) ao Distrito Federal não competem as atribuições dos Estados e dos Municípios. 
B) os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) não podem se constituir como 

campo de prática para pesquisa. 
C) os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em 

cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização expressa do Conselho Nacional de 
Saúde. 

D) a União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, 
como na ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da direção estadual 
do Sistema Único de Saúde (SUS), ou que representem risco de disseminação nacional. 

E) as ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, 
supervisionadas pelas direções municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como 
referencial de prestação de serviços e formação de recursos humanos, bem como poderão ser utilizadas 
para transferência de tecnologia. 

Questão 11 (Peso 3) 

O Decreto nº 7508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, além de dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS), determina, em seu art. 4º, que “as Regiões de Saúde serão instituídas pelo 
Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT [...]” (BRASIL, 2011, p.2). 

Sobre as Regiões de Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Fica vetada a instituição de Regiões de Saúde interestaduais. 
(   ) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos apenas entre municípios. 
(   ) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado nas Comissões Intergestores. 
(   ) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 

primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar e vigilância em saúde. 

(   ) Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às Regiões de Saúde: limites 
geográficos, população usuária das ações e serviços, rol de ações e serviços que serão ofertados e 
respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V F V F 
B) V F V F V 
C) V V F F V 
D) F F V V V 
E) F V F V F 

Questão 12 (Peso 3) 

A lei nº 8080/1990 estabelece as competências e atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Sobre as atribuições comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em seus 
respectivos âmbitos administrativos, de acordo com a lei nº 8080/1990, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Organizar e coordenar o sistema de informação de saúde. 
(   ) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos, exceto atendimentos 

emergenciais. 
(   ) Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, ao 

saneamento e ao meio ambiente. 
(   ) Elaborar normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua 

relevância pública. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F V F 
D) V F V V 
E) V V V F 
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Questão 13 (Peso 3) 

De acordo com lei nº 8080/1990, “a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e 
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo [...]” (BRASIL, 1990, p.12). 

Sobre os objetivos que devem ser cumpridos através da Política de Recursos Humanos na área da saúde, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Valorizar a dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde. 
(   ) Garantir que a política de recursos humanos na área de saúde seja formalizada exclusivamente pelo 

Ministério da Saúde. 
(   ) Organizar um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, exceto de 

pós-graduação, além da elaboração de programas permanentes de aperfeiçoamento de pessoal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V F F 
B) V V F 
C) V F V 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 14 (Peso 1) 

_____________________________ é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Mapa da Saúde 
B) Porta de Entrada 
C) Região de Saúde 
D) Rede de Atenção 
E) Serviço de Acesso Aberto 
 

Questão 15 (Peso 1) 

De acordo com o decreto nº 7.508/2011, ______________________________________ se refere(m) ao 
acesso às ações e serviços de saúde, que se iniciam pelas Portas de Entrada do SUS e se completam na 
rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.  

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Mapas de Saúde 
B) Ambulatórios especializados 
C) Serviços de atenção hospitalar 
D) Serviços especiais de acesso aberto 
E) O acesso universal, igualitário e ordenado 

Questão 16 (Peso 2) 

De acordo com art. 34 do Decreto nº 7508/11, o objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é 

A) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. 
B) a organização dos espaços geográficos contínuos, constituídos por agrupamentos de Municípios 

limítrofes. 
C) a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no 

âmbito do SUS.  
D) a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes 

federativos, em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos 
usuários. 

E) a definição das responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu 
porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades 
individuais e as solidárias. 
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Questão 17 (Peso 1) 

_____________________________ é o documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença 
ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
B) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES)  
C) Comissão Intergestora 
D) Serviço Especial de Acesso Aberto 
E) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica 

Questão 18 (Peso 1) 

De acordo com o art. 31, do Decreto nº 7508/11, “nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de 
saúde poderão ser representados pelo 
 
 

A) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. 
B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 

Conselho Municipal de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Conselho 

Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 

Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. 
E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 

Conselho Estadual de Saúde. 

Questão 19 (Peso 3) 

De acordo com o art. 32 do Decreto nº 7.508/2011 há pactuações realizadas pelas Comissões 
Intergestores. Analise os tópicos abaixo, verifique os que apresentam tais pactuações e assinale-os 
com V, se verdadeiros e com F, se falsos. 
 
 

(   )  (   ) Responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte 
demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades 
individuais e as solidárias. 

(   ) Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes 
de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e 
serviços dos entes federativos. 

(   ) Aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a 
definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus planos de saúde, 
aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

(   ) Diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde; universalização; referência e contrarreferência; equidade; 
descrição geográfica da distribuição de recursos humanos; serviços de saúde específicos para o 
atendimento de pessoas que, em razão de agravo ou situação laboral, necessitem de atendimento 
especial.  

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V V F 
B) V F F V 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F F V F 
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Questão 20 (Peso 2) 

Considerando a descentralização como diretriz organizacional do SUS, pode-se afirmar que 
 

A) a descentralização não permite a articulação entre os serviços de saúde. 
B) a descentralização das ações e serviços de saúde possui direção múltipla em cada esfera de governo. 
C) a descentralização possui ênfase no processo de nacionalização da gestão dos serviços e ações de 

saúde. 
D) a descentralização dificulta a adequação das ações às necessidades de saúde da população e ao 

desenvolvimento de experiências inovadoras. 
E) o processo de municipalização, na gestão do SUS, foi inicialmente impulsionado com o estímulo aos 

municípios e aos estados para assumirem responsabilidades de gestão, mediante adesão às condições 
previstas nas Normas Operacionais Básicas e na Norma Operacional de Assistência à Saúde. 

Questão 21 (Peso 2) 

A lei nº 8080/1990 estabelece as atribuições e competências de cada esfera de governo. É competência da 
direção municipal do SUS:  
 

A) executar a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. 
B) participar da formulação da política de ações de saneamento básico.   
C) gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. 
D) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 
E) executar serviços de saneamento básico, de alimentação e nutrição, de vigilância epidemiológica e 

sanitária e de saúde do trabalhador. 

Questão 22 (Peso 2) 

A direção do Sistema Único de Saúde é única e exercida em cada esfera de governo pelo seu órgão 
competente. É competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde: 
  

A) executar todos os serviços de vigilância sanitária. 
B) executar todos os serviços de vigilância epidemiológica. 
C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
D) participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes 

de trabalho. 
E) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 

públicos de saúde. 

Questão 23 (Peso 2) 

Sobre a gestão financeira dos recursos que financiam o Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que   

A) cabe à Secretaria Estadual de Saúde a fiscalização de aplicação dos recursos. 
B) é vedada qualquer transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de 

saúde. 
C) para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será 

utilizado apenas o critério de perfil demográfico da região. 
D) são consideradas outras fontes os recursos provenientes das taxas, multas, emolumentos e preços 

públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
E) o processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, da esfera federal até o nível local, 

de acordo com as necessidades da política de saúde da União. 

Questão 24 (Peso 2) 

O Decreto Federal nº 7.508/2011 dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
considera determinados serviços, como Portas de Entrada para atendimento inicial ao usuário no SUS. São 
Portas de Entrada do SUS:  
 

A) as Conferências de Saúde. 
B) os serviços de atenção hospitalar. 
C) os serviços de vigilância em saúde.  
D) os serviços ambulatoriais especializados. 
E) os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e 

especiais de acesso aberto. 
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Questão 25 (Peso 1) 
 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes, que obedecem aos princípios apresentados na lei 
nº 8080/1990. Constitui um dos princípios do Sistema de Saúde (SUS):  
 

A) atendimento integral. 
B) terceirização dos serviços essenciais. 
C) participação livre de empresas estrangeiras. 
D) centralização, com direção única em cada esfera de governo. 
E) prioridade para os serviços assistenciais em relação às atividades preventivas. 

Questão 26 (Peso 2) 

No que tange à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é correto afirmar que 
 

A) as atualizações da RENAME deverão ser feitas anualmente. 
B) a dispensação dos medicamentos de sua lista poderá ser realizada em qualquer unidade de saúde. 
C) o formulário do medicamento deverá ser prescrito por profissional de saúde vinculado à rede SUS. 
D) a Secretaria Estadual da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de 

caráter especializado. 
E) a Secretaria Estadual da Saúde é o órgão competente para dispor sobre o RENAME, de acordo com as 

diretrizes pactuadas pela  Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 
 

Questão 27 (Peso 1)  
 

Em relação à Lei nº 8.142/1990, é correto afirmar que ela 
 

A) trata apenas da participação da comunidade na gestão do SUS. 
B) não trata sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros. 
C) veta a possibilidade de os municípios estabelecerem consórcios para execução de ações e serviços de 

saúde. 
D) define que a Conferência de saúde deve avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. 
E) é uma lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, porém não define as 

instâncias colegiadas das Conferências e dos Conselhos de Saúde. 
 

Questão 28 (Peso 3) 
Em relação aos Conselhos e às Conferências de Saúde, é correto afirmar que 
 

A) o CONASS e o CONASEMS não terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 
B) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos, convocada pelo Poder Legislativo. 
C) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será de 10% (por cento) do total 

dos demais segmentos. 
D) o Conselho de Saúde, órgão composto apenas por representantes do governo, prestadores de serviço e 

profissionais de saúde, atua na formulação de políticas de saúde 
E) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 

definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo Conselho. 

Questão 29 (Peso 3) 

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto na Lei nº 8080/1990, é correto afirmar que 
 

A) o SUS é composto pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados apenas por órgãos e 
instituições públicas federais e estaduais e pelas fundações mantidas pelo Poder Público. 

B) o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) não compõem o SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade e 
de pesquisa e produção de insumos. 

D) são objetivos do Sistema Único de Saúde apenas 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. 

E) não estão incluídas, no campo de atuação do SUS, a participação na execução de ações de saneamento 
básico. 
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Questão 30 (Peso 3) 
 

Em relação à participação do setor privado no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que 
 

A) a participação complementar dos serviços privados será formalizada apenas por celebração de contrato. 
B) a legislação estabelece que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão exclusividade na 

participação do setor privado. 
C) os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação de profissionais liberais e de 

pessoas jurídicas de direito privado.  
D) as organizações privadas de saúde podem participar da oferta de serviços ao SUS sempre que 

apresentarem propostas que despertem o interesse do gestor municipal, a fim de garantir a oferta de 
serviços de saúde. 

E) a definição de critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial são prerrogativas da direção municipal do sistema e devem ser aprovados pelo Conselho 
Municipal de Saúde. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MEDICINA VETERINÁRIA - ÁREA: VIGILÂNCIA À SAÚDE 
(QUESTÕES DE 31 a 40) 

Questão 31 (Peso 3) 
“O diagnóstico [...] da raiva é de fundamental importância para o tratamento profilático humano [...]” 
(BRASIL, 2008, p.7). 
A respeito do diagnóstico clínico e laboratorial de raiva, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) A observação clínica permite levar somente à suspeição da raiva. 
(   ) Os sinais clínicos não são característicos e podem variar de um animal a outro, ou entre indivíduos da 

mesma espécie. 
(   ) O diagnóstico laboratorial pode ser realizado utilizando-se principalmente dois tipos de procedimentos 

de rotina: identificação imunoquímica do antígeno viral e isolamento viral. 
(   ) Deve-se concluir o diagnóstico de raiva somente com a observação clínica e epidemiológica, pois não 

existem doenças cujos sinais clínicos sejam compatíveis com a raiva. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V V V F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 32 (Peso 3) 

A infecção pelo vírus da Raiva determina a formação de _______________________, que são 
patognomônicos (as) para a raiva. 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 
A) inclusões de Lentz  
B) corpúsculos de Lewy  
C) corpúsculos de Negri  
D) inclusões citomegálicas  
E) corpúsculos de Howell-jolly 

Questão 33 (Peso 3) 
A Instrução Normativa nº 5, de 1º de março de 2002, que aprova as normas técnicas para o controle da 
raiva dos herbívoros domésticos para uso dos agentes públicos nas ações do Programa Nacional de 
Controle de Raiva dos Herbívoros (PNCRH), preconiza diversas ações no que se refere ao controle de 
transmissores. 
Sobre o controle dos morcegos hematófagos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
(   ) A aplicação de substâncias anticoagulantes em morcegos hematófagos deverá ser realizada sob a 

supervisão de médico veterinário.   
(   ) Até que sejam realizados estudos a respeito de outros produtos, o método para o controle de 

morcegos hematófagos basear-se-á na utilização de substâncias anticoagulantes.   
(   ) As substâncias anticoagulantes e as redes de nylon empregados no controle de morcegos 

hematófagos são materiais que podem ser utilizados pelo produtor, sob orientação do médico 
veterinário.   

 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V V 
B) V V F 
C) V F V 
D) F V F 
E) F F V 
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Questão 34 (Peso 3) 

Os profissionais que trabalham em laboratórios ou em atividades de controle da raiva devem estar 
protegidos mediante imunização preventiva, segundo esquema recomendado pela Organização Mundial de 
Saude (OMS) e devem ser avaliados sorologicamente a cada seis meses. De igual forma, uma dose de 
reforço vacinal deve ser administrada sempre que o título de anticorpos estiver abaixo de:  

A) 0,5 UI/mL 
B) 5,0 UI/mL 
C) 50 UI/mL 
D) 500 UI/mL 
E) 5000 UI/mL 

Questão 35 (Peso 3) 

Os agentes de risco são classificados em classes de risco, as quais estabelecem os níveis de contenção 
necessários, de acordo com os requisitos de segurança exigidos. 

Considerando a relação entre os níveis de segurança e os riscos de exposição, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O nível de biossegurança 1 é aplicável para laboratórios que apresentam elevado risco individual e 
comunitário. 

(   ) O nível de biossegurança 3 (onde se incluem o vírus da raiva e amostras de rua) tem risco individual 
elevado e baixo risco comunitário. 

(   ) Segundo critérios como patogenicidade, virulência, endemicidade, dentre outros, podem-se distribuir 
os agentes de risco biológico em 3 classes de risco. 

(   ) O nível de biossegurança 2 (onde se incluem o vírus da raiva e amostras de vírus fixo) é destinado ao 
trabalho com microrganismos que apresentam risco individual moderado e risco comunitário limitado. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 36 (Peso 3) 
 

Várias espécies de vírus são causadoras da raiva em animais e humanos.  Mecanismos de adaptação aos 
variados hospedeiros levaram ao surgimento das variantes antigênicas dos genótipos do Rabies vírus. 
Exemplos dessas variantes são V2, V3 e V4, isoladas, respectivamente, de 
 

A) raposas, morcegos hematófagos, cães.  
B) morcegos insetívoros, morcegos hematófagos, cães. 
C) cães, morcegos hematófagos, morcegos insetívoros. 
D) cães, morcegos insetívoros, morcegos hematófagos. 
E) morcegos frugívoros, morcegos hematófagos, morcegos insetívoros. 
 

Questão 37 (Peso 3) 

Morcegos são considerados importantes transmissores de raiva, devido à sua ampla capacidade adaptativa, 
tanto em áreas de mata como nos centros urbanos. O deslocamento dessas populações pode introduzir vírus 
rábico em áreas onde a doença não ocorre.  
Sobre os morcegos, é correto afirmar que 

A) são pragas urbanas e devem ser exterminados por empresas especializadas 
B) a raiva só pode ser transmitida por morcegos adultos, sendo que os filhotes dessa espécie não são 

considerados transmissores. 
C) são, hoje, considerados animais sinantrópicos, e medidas de controle devem ser adotadas para evitar o 

deslocamento das populações e(ou) instalação em áreas urbanas. Essas medidas dizem respeito apenas 
aos morcegos hematófagos, únicos transmissores de raiva. 

D) são animais importantes para o equilíbrio ecológico e não podem ser exterminados. Medidas de controle 
populacional devem ser adotadas, no caso dos hematófagos, pelas Secretarias de Agricultura e Ministério 
da agricultura, evitando, assim, a disseminação da raiva. 

E) a adaptação ao meio ambiente levou o morcego a espalhar vírus rábico entre as populações animais. Uma 
espécie de morcego  em particular, Diphyla ecaudata, adaptou-se a espoliar sangue de aves, sendo uma 
importante espécie disseminadora da doença e que deve ser alvo de controle. 
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Questão 38 (Peso 3) 

A raiva pode ser transmitida pela arranhadura, mordedura, lambedura de mucosas e contato de forma 
acidental com tecidos que contenham o vírus. 
Constituem outras formas de transmissão de raiva: 

A) aerógena, coito  e transfusão sanguínea. 
B) transplante de córnea,  aerógena e digestiva. 
C) transfusão sanguínea,  transplante de fígado e coito. 
D) transplante de fígado, transplante de córnea e transplacentária. 
E) transplacentária, transplante de córnea e transfusão sanguínea. 

Questão 39 (Peso 3) 

___________________________________________________________ são considerados transmissores 
naturais de raiva. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é: 

A) Serpentes, hamsters, caninos e felinos 
B) Coelhos selvagens, raposas, cães e gatos 
C) Raposas, morcegos hematófagos, cobaios e cães 
D) Ratazanas, caninos, morcegos de todas as espécies e aves 
E) Morcegos frugívoros, morcegos insetívoros, camundongos e saguis 

Questão 40 (Peso 3) 

Sobre a profilaxia da raiva, é correto afirmar que 

A) a vacinação antirrábica só é indicada para tratamento pós-exposição, nunca para pré-exposição.  
B) o pessoal que trabalha com risco de exposição ao vírus rábico não necessita vacinação, pois adquire 

imunidade natural. 
C) as pessoas expostas à vacinação de pré-exposição não necessitam receber vacina após nova exposição 

ao vírus, por estarem imunizadas definitivamente. 
D) todo o pessoal que trabalha sobre risco de exposição ao vírus rábico deve receber soro antirrábico de pré-

exposição, realizando controle sorológico periódico, para nova aplicação de soro quando se fizer 
necessário. 

E) todo o pessoal que trabalha com risco de exposição ocupacional ao vírus rábico deve receber vacinação 
de pré-exposição e realizar controle sorológico periódico para medir os níveis de anticorpos antirrábicos, 
realizando reforços quando necessário. 

 
 
 

 
 




