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QUESTÃO 01 

No que tange o Art. 196 da Constituição 

Federal a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para 

sua:  

a) promoção, proteção e recuperação. 

b) ação, prevenção e recuperação. 

c) promoção, ação e recuperação. 

d) prevenção, recuperação e proteção. 

 

QUESTÃO 02 

De acordo com Art. 198 da constituição 

Federal as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

a) descentralização, com direção participativa 

em cada esfera de governo; 

b) centralização, com direção única em cada 

esfera de governo; 

c) centralização, com direção participativa 

em cada esfera de governo; 

d) descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; 

 

QUESTÃO 03 

No que concerne o Art. 19-Q da lei Federal 

8080/90 a incorporação, a exclusão ou a 

alteração pelo SUS de novos medicamentos, 

produtos e procedimentos, bem como a 

constituição ou a alteração de protocolo 

clínico ou de diretriz terapêutica, são 

atribuições do: 

a) Ministério da Saúde. 

b) Poder Público. 

c) Conselho de Saúde. 

d) Ministério Público. 

 

QUESTÃO 04 

No que tange o Art. 28 da Lei Federal 8080/90 

os cargos e funções de chefia, direção e 

assessoramento, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em 

regime de tempo: 

a) parcial 

b) parcial e integral 

c) facultativo 

d) integral 

 

QUESTÃO 05 

Segundo o Inciso III  do Artigo 2º da Lei Federal 

8142/90, terão os investimentos previstos no: 

a) Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 

b) Plano Anual do Ministério da Saúde; 

c) Plano Bienal do Ministério da Saúde; 

d) Plano Trienal do Ministério da Saúde; 

  

QUESTÃO 06 

Conforme o Parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei 

Federal 8142/90 a Conferência de Saúde 

reunir-se-á a cada: 

a) ano com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação 

de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta 

ou pelo Conselho de Saúde. 

b) dois anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação 

de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta 

ou pelo Conselho de Saúde. 

c) dez anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação 

de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta 

ou pelo Conselho de Saúde. 

d) quatro anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos 

níveis correspondentes, convocada pelo 

Poder Executivo ou, extraordinariamente, 

por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

QUESTÃO 07 

Segundo o Art. 1° da lei Federal 8142/90 o 

Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata 

a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

contará, em cada esfera de governo, sem 

prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 

as seguintes instâncias colegiadas: 

a) o Ministério da Saúde e Conselho de Saúde. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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b) a Conferência de Saúde e o Conselho de 

Saúde 

c) a Conferência de Saúde e o Ministério da 

Saúde 

d) Conselho Nacional de Saúde e os 

Secretários Municipais de Saúde. 

 

QUESTÃO 08 

No que tange a portaria GM/MS 648/06 a 

Atenção Básica caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem, exceto: 

a) a recuperação de agravos,  

b) a promoção e a proteção da saúde,  

c) o diagnóstico, o tratamento da saúde. 

d) a reabilitação e a manutenção da saúde 

 

QUESTÃO 09 

Segundo a portaria GM/MS 648/06 compete às 

Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito 

Federal: 

a) contribuir para a reorientação do modelo 

de atenção à saúde por meio do apoio à 

Atenção Básica e estímulo à adoção da 

estratégia Saúde da Família pelos serviços 

municipais de saúde em caráter substitutivo às 

práticas atualmente vigentes para a Atenção 

Básica; 

b) pactuar, com a Comissão Intergestores 

Bipartite, estratégias, diretrizes e normas de 

implementação da Atenção Básica no Estado, 

mantidos os princípios gerais regulamentados 

nesta Portaria; 

c) inserir preferencialmente, de acordo com 

sua capacidade institucional, a estratégia de 

Saúde da Família em sua rede de serviços, 

visando à organização sistêmica da atenção à 

saúde; 

d) destinar recursos estaduais para compor o 

financiamento tripartite da Atenção Básica; 

 

QUESTÃO 10 

No que tange a portaria  MS/GM 373/02 o 

Plano Diretor de Regionalização fundamenta-

se na conformação de sistemas funcionais e 

resolutivos de assistência à saúde, por meio da 

organização dos territórios estaduais em 

regiões/microrregiões e módulos assistenciais; 

da conformação de redes hierarquizadas de 

serviços; do estabelecimento de mecanismos e 

fluxos de referência e contra referências 

intermunicipais, objetivando garantir a 

integralidade da assistência e o acesso da 

população aos serviços e ações de saúde de 

acordo com suas necessidades. 

O PDR deverá ser elaborado na perspectiva 

de garantir, dentre outros, o acesso dos 

cidadãos, o mais próximo possível de sua 

residência, a um conjunto de ações e serviços 

vinculados às seguintes responsabilidades 

mínimas: 

I- Assistência pré-natal, parto e puerpério; 

II- Acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil; 

III- Cobertura universal do esquema 

preconizado pelo Programa Nacional de 

Imunizações, para todas as faixas etárias; 

IV-  Ações de promoção da saúde e 

prevenção de doenças; 

a) I e II apenas são verdadeiras 

b) I, II, III e IV são verdadeiras. 

c) II e III apenas são verdadeiras 

d) I e IV apenas são verdadeiras 

 

QUESTÃO 11 

De acordo com a portaria MS/GM 373/02 

Atenção de Média Complexidade (MC) - 

compreende um conjunto de ações e serviços 

ambulatoriais e hospitalares que visam atender 

os principais problemas de saúde da 

população, cuja prática clínica demande a 

disponibilidade de profissionais especializados 

e a utilização de recursos tecnológicos de 

apoio diagnóstico e terapêutico: 

a) que justifique a sua oferta em todos os 

Municípios do país. 

b) que justifique a sua oferta em todos os  

Estados do país. 

c) que não justifique a sua oferta em todos os 

Estados do país. 

d) que não justifique a sua oferta em todos os 

Municípios do país. 

 

QUESTÃO 12 

O Guia de Bolso Doenças Infecciosas e 

Parasitárias afirma que a Dengue tem como 

período de incubação: 

a) de 3 a 15 dias; em média, de 5 a 6 dias. 

b) de 3 a 5 dias; em média, de 2 dias. 

c) de 3 a 7 dias; em média, de 3 a 5 dias. 

d) de 3 a 10 dias; em média, de 4 a 7 dias. 
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QUESTÃO 13 

Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica 

o tempo entre a exposição ao HIV e o 

aparecimento dos sintomas na fase aguda é 

de ______________.  

a) cinco a 30 dias. 

b) cinco a 10 dias. 

c) cinco a 15 dias. 

d) cinco a 60 dias. 

 

QUESTÃO 14 

Preencha a lacuna e assinale a alternativa 

correspondente: 

Segundo a Portaria 399/06 o Pacto pela Vida 

está constituído por um conjunto de 

compromissos _________________, expressos em 

objetivos de processos e resultados e derivados 

da análise da situação de saúde do País e das 

prioridades definidas pelos governos federal, 

estaduais e municipais. 

a) privados. 

b) sanitários. 

c) legislativos. 

d) preventivos. 

 

QUESTÃO 15 

De acordo com o Artigo 2º da Portaria GM/MS 

Nº 399/06, faz parte deste, aprovar as Diretrizes 

Operacionais do Pacto pela Saúde em 2006 -

Consolidação do SUS compostos por três 

componentes que são: 

a)  Pactos Pela Vida, em Defesa do MS e de 

Gestão, na forma do Anexo II a esta 

Portaria. 

b) Pactos Pela Erradicação da Fome, em 

Defesa do MS e de Gestão, na forma do 

Anexo II a esta Portaria. 

c) Pactos Pela Redução de Mortes de Mulher 

com câncer de mama, em Defesa do SUS e 

de Gestão, na forma do Anexo II a esta 

Portaria. 

d) Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão, na forma do Anexo II a esta 

Portaria. 

 

QUESTÃO 16 

Qual estrutura é responsável pelo movimento 

de translação da ATM(articulação 

temporomandibular)? 

a) Ligamentos. 

b) Zona bilaminar. 

c) Cápsula articular e fluido sinovial. 

d) Músculos. 

 

QUESTÃO 17 

Sobre a estabilidade do disco articular 

temporomandibular, qual a função das fibras 

elásticas da zona inferior da zona bilaminar? 

a) Traciona o côndilo para baixo e para fora. 

b) Fixa o disco nas faces interna e externa. 

c) Limita a tendência do deslocamento 

posterior. 

d) Responsável pelo deslocamento para trás. 

 

QUESTÃO 18 

Sabemos que a ATM (articulação 

temporomandibular),é a menor articulação 

que temos.Qual é a medida dela? 

a) Aproximadamente quarenta centímetros. 

b) Dois centímetros e meio. 

c) Um centímetro quadrado. 

d) Aproximadamente vinte milímetros. 

 

QUESTÃO 19 

Sobre a função dos hioides, assinale a 

alternativa correta: 

a) Fixam o osso hioide. 

b) Fonoarticulam. 

c) Abaixam a mandíbula. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 20 

Na classificação de Angle,o prognatismo é 

considerado: 

a) Classe I. 

b) Classe II. 

c) Classe III. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

QUESTÃO 21 

Os hábitos parafuncionais fazem parte da 

etiologia da disfunção temporomandibular. 

Assinale abaixo, como são chamadas as 

disfunções condilo-discais: 

a) Artrogênicas. 

b) Miogênicas. 

c) a e b estão corretas. 

d) a e b estão incorretas. 

 

QUESTÃO 22 

A postura cervical exerce influência direta 

sobre a oclusão dentária.Quando temos a 
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cabeça inclinada para um 

lado,consequentemente teremos: 

a) Aumento dos contatos dentários 

contralateral 

b) Aumento dos contatos dentários anteriores 

c) Aumento dos contatos dentários posteriores 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

QUESTÃO 23 

O quadro álgico na região posterior da orelha, 

descendo pelo ramo da mandíbula,causando 

perda de equilíbrio,tonteira,dificuldade de 

deglutição,dores associadas a zumbido no 

ouvido e cefaleia unilateral perto da região da 

orelha,são alterações provenientes da: 

a) Segunda vértebra cervical 

b) Terceira vértebra cervical 

c) Primeira vértebra torácica 

d) Terceira vértebra lombar 

 

QUESTÃO 24 

Sintomas como ptose(queda da pálpebra 

superior), miose (constrição da pupila), 

enoftalmia (afundamento do 

olho),anidrose(transpiração diminuída) fazem 

parte de qual patologia? 

a) Síndrome do desfiladeiro. 

b) Retrognatismo. 

c) Síndrome de horner. 

d) Síndrome de  moébius. 

 

QUESTÃO 25 

Objetivo da fisioterapia respiratória neonatal: 

a) Otimizar a funçao respiratória de modo a 

facilitar as trocas gasosas e adequar a relação 

ventilação-perfusão. 

b) Adequar o suporte respiratório. 

c) Manter a permeabilidade das vias aéreas. 

d) Todas as alternativas anteriores. 

 

QUESTÃO 26 

O posicionamento na postura de 

trendelemburg é contraindicado em recém 

nascidos porque: 

a) Não auxilia na prevenção de escaras. 

b) Favorece o aumento da pressão 

intracraniana. 

c) Pode ocorrer atelectasias. 

d) Pode causar hemorragia peri-

intraventricular. 

 

 

QUESTÃO 27 

As complicações associadas á aspiração de 

vias aéreas e endotraqueais,geralmente 

resultam da técnica de aspiração 

inadequada.Assinale V para as afirmações 

verdadeiras e F para as falsas: 

I- Quando a técnica é inadequada,podem 

ocorrer lesões na mucosa 

traqueobronquica(  ) 

II- Pode ocorrer também um pnemotórax 

secundário(  ) 

III- As atelectasias também poderão estar 

presentes(  ) 

IV- Pode ocorrer bacteremia(  ) 

a) F-; F-; V-; V. 

b) V-; V-;V-; V. 

c) V-; F-; F-; V. 

d) F-; V-; F-; F. 

 

QUESTÃO 28 

Entre as estruturas importantes na saúde da 

mulher estão os MAP(músculos do assoalho 

pélvico)e sobre eles é correto afirmar: 

a) O esfincter externo do ânus fecha o canal 

retal e mantém a ereção do clitóris. 

b) O ísquio cavernoso suporta e fixa o corpo 

do períneo além de suportar o peso das 

vísceras. 

c) O bulbo esponjoso ajuda a manter as 

vísceras pélvicas em posição e resiste a 

pressão abdominal. 

d) O coccígeo e o ísquiococígeo formam o 

diafragma pélvico e dão suporte às vísceras 

pélvicas. 

 

QUESTÃO 29 

A pressão média da artéria pulmonar principal 

é cerca de: 

a) 8 mmhg. 

b) 10 mmhg. 

c) 15 mmhg. 

d) 12 mmhg. 

 

QUESTÃO 30 

Quanto aos efeitos do aumento da pressão 

arterial sistêmica, é correto afirmar que: 

a) Aumento da velocidade na qual o sangue é 

ejetado do ventrículo esquerdo. 

b) Aumento do débito cardíaco. 
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c) Aumento do volume residual do sangue no 

ventrículo esquerdo. 

d) Redução na tensão máxima na 

parede,desenvolvida no músculo ventricular 

esquerdo. 

 

QUESTÃO 31 

Para evitar reações associadas no membro 

superior comprometido, na fase de 

reeducação da marcha no paciente 

hemiplégico,o membro do paciente deve ser 

mantido: 

a) Para frente em rotação interna. 

b) Para trás em rotação externa ou para frente 

em extensão. 

c) Tracionado para frente, cotovelo em 

extensão e palma da mão voltada para cima. 

d) Em abdução e rotação interna ou para trás. 

 

QUESTÃO 32 

O ligamento cruzado anterior do joelho tem 

sua origem e inserção respectivamente: 

a) No côndilo medial do fêmur e área 

intercondiliar posterior. 

b) No côndilo lateral do fêmur e área 

intercondilar anterior. 

c) Na tuberosidade da tíbia e patela. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

QUESTÃO 33 

Identifique a ação motora do glúteo máximo 

em nossas práticas diárias 

a) Extensão e rotação lateral do quadril 

b) Adução e rotação medial da coxa 

c) Flexão do quadril 

d) Nenhuma das anteriores 

 

QUESTÃO 34 

Uma lesão local em um nervo afeta todo o 

nervo,provavelmente pela diminuição do fluxo 

axoplasmático.O nervo fica susceptível a 

lesões em outros locais.Esse fenômeno é 

conhecido como: 

a) Double crush 

b) Doença de Crohn 

c) Fenômeno de Raunaud 

d) Síndrome de asperger 

 

QUESTÃO 35 

A artrite idiopática juvenil pode ser : 

a) Oligoarticular. 

b) Poliarticular. 

c) Sistêmica. 

d) Todas as alternativas são corretas. 

 

QUESTÃO 36 

A condrocalcinose ocorre frequentemente em 

pacientes com a seguinte doença reumática: 

a) Vasculite. 

b) Gota. 

c) Artrose. 

d) Fibromialgia. 

 

QUESTÃO 37 

A sacroileíte é geralmente a primeira 

manifestação da: 

a) Febre reumática. 

b) Lúpus. 

c) Espondilite anquilosante. 

d) Síndrome de sjogren. 

 

QUESTÃO 38 

A respiração pode ser dividida em três fases: a 

ventilação,a perfusão e a difusão.A ventilação 

é a passagem do ar pelas vias aéreas .A 

difusão é a passagem de um gás do meio mais 

concentrado para o meio menos 

concentrado.A perfusão é a passagem do 

sangue pelos vasos sanguíneos. 

Qual dessas fases é conhecida como lei de 

FICK? 

a) Ventilação. 

b) Perfusão. 

c) Difusão. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

QUESTÃO 39 

Em relação às respostas do sistema 

cardiovascular durante a atividade física, é 

incorreto afirmar:  

a) No exercício dinâmico há aumento do 

débito cardíaco e da diferença 

arteriovenosa de oxigênio.  

b) Durante o exercício estático, o ATP é obtido, 

fundamentalmente pelo sistema ATP-CP e 

Anaeróbio.  

c) O débito cardíaco é menor em atletas 

quando comparado aos indivíduos 

sedentários.  

d) Nos exercícios dinâmicos, o aumento do 

débito cardíaco deve ser direcionado aos 

territórios com maior atividade metabólica.  
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QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa que cite duas técnicas 

de ênfase da facilitação neuromuscular 

proprioceptiva que têm por objetivo facilitar o 

início de um movimento e aumentar a 

amplitude passiva respectivamente:  

a) Estímulo de estiramento no início do 

movimento e contrair-relaxar.  

b)  Iniciação rítmica e inversão lenta.  

c)  Inversão lenta e manter-relaxar.  

d)  Iniciação rítmica e inversão lenta-sustenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




