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Cód. 25 – Fisioterapeuta em Saúde 
 
 
 
 

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) As duas afirmações estão corretas. 
C) Apenas a afirmação II está correta. 
D) As duas afirmações estão incorretas. 
 

2. Coloque (V) para o que for verdadeiro e (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) F – V – F – V. 
C) F – F – V – V. 
D) V – V – 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) assumiríeis / fizéreis. 
B) assumirdes / fizerdes. 
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 em todos os itens. 
C) incorreta apenas no item III. 
D) incorreta apenas no item I. 
 

6. Assinale a alternativa INCORRETA. Clinicamente o oxímetro de pulso tem sido utilizado para realizar avaliações 
estáticas dos pacientes internados. As situações onde evidenciamos maior aplicabilidade desse instrumento são as 
monitorizações: 
 
A) contínua dos pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 
B) durante o período de sono. 
C) contínua durante o ato cirúrgico. 
D) contínua durante o desmame da ventilação mecânica invasiva e não invasiva.  
 

7. Na classificação dos modos ventilatórios na SIMV (Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada) o ventilador permite 
alguns tipos de ciclos, EXCETO: 
 
A) aéreo. 
B) controlado. 
C) assistido. 
D) espontâneo. 
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8. Considere (V) para verdadeiras ou (F) para falsas nas afirmações abaixo, relacionadas sobre o manejo de situações 
críticas do paciente hospitalizado. 
 
(   ) O processo de suporte nutricional intra-hospitalar é complexo e tem intersecção com outras atividades hospitalares 

de apoio (controle de infecção, cuidados de enfermagem e de fisioterapia). 
(   ) Em uma equipe multiprofissional não é prioritário ou necessário que os outros profissionais não médicos tenham 

conhecimento dos medicamentos administrados aos pacientes e de seus efeitos. 
(   ) As reais necessidades nutricionais do paciente hospitalizado oscilam muito, dependendo diretamente da sua 

resposta metabólica e da evolução de seu estado geral. 
(   ) O objetivo principal da avaliação fonoaudiológica quanto à dinâmica da deglutição é a detecção das disfagias para 

introdução de dieta via oral sem risco. 
 
A sequência correta se estabelece em: 
 
A) V – F – F – V. 
B) F – F – V – V. 
C) V – F – V – V. 
D) F – V – F – V. 
 

9. Considere (V) para verdadeiras ou (F) para falsas nas afirmações abaixo, relacionadas sobre insuficiência respiratória. 
 
(   ) Trata-se de uma síndrome na qual o sistema respiratório é incapaz de manter as trocas gasosas. 
(   ) A diminuição da ventilação alveolar pode ser causada pela redução do volume minuto ou aumento do espaço morto. 
(   ) A insuficiência respiratória do tipo II é caracterizada por hipoventilação ou seja PaCO2 maior que 45 mmHg devido 

falência respiratória. 
(   ) A hipoxemia não é comum em pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica que estejam respirando em ar 

ambiente. 
 
A sequência correta se estabelece em: 
 
A) V – F – V – F. 
B) F – V – V – F. 
C) F – F – V – V. 
D) V – V – V – F. 
 

10. Entre os tipos de tratamentos que podem ser executados pelo fisioterapeuta nos casos de insuficiência respiratória 
dependendo de sua causa e mecanismos fisiopatológicos não está(ão): 
 
A) orientação de oxigenoterapia. 
B) administração de broncodilatadores e corticoides. 
C) manutenção das vias aéreas. 
D) conforto à musculatura respiratória. 
 

11. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
A avaliação fisioterapêutica fornece informações sobre o paciente e sua patologia para elaboração do plano de 
tratamento. O baqueteamento digital é uma manifestação importante de ____________________ que se caracteriza 
pela ________________ do tecido conjuntivo vascularizado e edema intersticial na região _________________ dos 
dedos, seja das mãos ou dos pés. 
 
A) doença cardiopulmonar – hipertrofia – subungueal 
B) doença pulmonar crônica – hipotrofia – ungueal 
C) doença vascular periférica – hipertrofia – subungueal 
D) doença cardíaca aguda – hipotrofia – ungueal 
 

12. Na avaliação e observação da respiração do paciente, quando a ventilação está acima de 30% da ventilação voluntária 
máxima, os músculos acessórios solicitados são: 
 
A) escalenos e intercostais internos. 
B) esternocleidomastoideo e trapézio superior. 
C) escaleno e esternocleidomastoideo. 
D) platisma e trapézio superior.  
 

13. Ao realizarmos a avaliação motora do paciente internado, relacionado à motricidade voluntária não é possível avaliar a 
(o): 
 
A) grau de obstrução brônquica. 
B) força muscular. 
C) coordenação. 
D) velocidade dos movimentos. 
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14. O exercício respiratório diafragmático mimetiza o ato ventilatório normal. Entre seus objetivos não se inclui: 
 
A) melhorar a ventilação nas bases pulmonares pela otimização da ação diafragmática. 
B) diminuir o trabalho respiratório pela redução da contribuição dos músculos da caixa torácica. 
C) reduzir a dispneia e melhorar o desempenho ao exercício. 
D) aumentar o volume inspirado e o movimento da caixa torácica. 
 

15. Assinale a alternativa INCORRETA. Na prática clínica, a utilização de técnicas com pressão positiva nas vias aéreas tem 
como objetivo primário manter ou melhorar a expansibilidade pulmonar. As técnicas mais utilizadas em UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) são: 
 
A) RPPI (Respiração com Pressão Positiva Intermitente). 
B) PEEP-ZEEP. 
C) PEP (Pressão Positiva Expiratória). 
D) EPAP (Pressão Positiva Expiratória das Vias Aéreas). 
 

16. Os fatores que contribuem para a função muscular respiratória quando o objetivo é a descontinuação do suporte 
ventilatório são, EXCETO: 
 
A) estado metabólico. 
B) força e endurance muscular. 
C) hipotireoidismo controlado. 
D) nutrição adequada. 
 

17. Correlacione corretamente os planos e eixos anatômicos relacionados abaixo. 
 
1- Sagital.   A- Anterposterior. 
2- Frontal.   B- Laterolateral. 
3- Transversal.  C- Craniocaudal. 
 
A correlação correta se estabelece em: 
 
A) 1B;  2A;  3C. 
B) 1A;  2B;  3C. 
C) 1B;  2C;  3A. 
D) 1A;  2C;  3B. 
 

18. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
As mudanças de decúbito exigem algum componente rotacional das articulações proximais. Por isso, os padrões 
________________ são considerados mais funcionais. 
 
A) monoaxiais 
B) vicariantes 
C) determinantes 
D) multiaxiais 
 

19. Considere (V) para verdadeiras ou (F) para falsas nas afirmações abaixo, relacionadas sobre fisiologia geral e do 
exercício. 
 
(   ) O exercício físico é o principal recurso terapêutico da fisioterapia e sua eficiência como instrumento de reabilitação é 

cada vez mais comprovada por meio de estudos científicos. 
(   ) Durante a execução do exercício ocorre a participação de diversos sistemas energéticos e com intensidades 

diferentes, que são independentes da disponibilidade energética e das características do exercício. 
(   ) O desenvolvimento da fadiga muscular caracteriza-se pela falência em manter determinada taxa de trabalho e pode 

ser um dos fatores limitantes ao exercício. 
(   ) A limitação cardiovascular é conceituada pelo aumento da distribuição de oxigênio aos músculos periféricos, 

podendo englobar anormalidades cardiovasculares centrais, circulatórias pulmonares e periféricas. 
 
A sequência correta se estabelece em: 
 
A) V – F – F – V. 
B) V – F – V – F. 
C) F – V – V – F. 
D) F – F – V – V. 
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20. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta. 
 

As fibras musculares ____________ são recrutadas isoladamente das ____________ em atividades de baixa 
intensidade, quando a tensão muscular durante a contração é pequena, o metabolismo energético prevalente é 
______________. 
 

A) brancas – vermelhas – lático 
B) vermelhas – brancas – lático 
C) vermelhas – brancas – aeróbio 
D) brancas – vermelhas – anaeróbio 
 

21. Os exercícios resistidos têm como efeito benéfico o aumento de massa óssea decorrente da compressão dos ossos. 
Esse efeito é conhecido como: 
 

A) piezoelétrico. 
B) recíproco. 
C) metabólico basal. 
D) Renshaw. 
 

22. A partir do 3º dia de pós-operatório corretivo de escoliose idiopática juvenil, o tratamento fisioterapêutico mais indicado é 
composto de: 
 

A) exercícios respiratórios e isométricos globais. 
B) exercícios ativos livres, deambulação sem restrição de movimentos de tronco. 
C) eletroterapia analgésica, exercícios respiratórios e passivos de membros superiores e inferiores. 
D) exercícios ativos livres, ortostatismo e deambulação evitando rotação, inclinação e flexão de tronco. 
 

23. Considere (V) para verdadeiras ou (F) para falsas nas afirmações abaixo, relacionadas sobre o tratamento 
fisioterapêutico utilizando o recurso ondas curtas (OC) suas indicações e contra indicações. 
 

(   ) O uso de fixador externo no membro inferior não contra indica terapia com OC em qualquer região do corpo. 
(   ) Está indicado para estimular a maturação precoce das fibras de colágeno e a regeneração mais rápida de fibras 

musculares. 
(   ) Quando o paciente se encontra piréxico deve ser contraindicado. 
(   ) Pode ser feito com cuidado na lombalgia gestacional sobre a região lombar, em casos de dor refratária a outro tipo 

de tratamento. 
 

A sequência correta se estabelece em: 
 

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

24. A laserterapia tem uma variedade de aplicações na prática clínica, EXCETO: 
 

A) estimulação da regeneração em vários tipos de feridas abertas. 
B) tratamento de várias condições artríticas. 
C) tratamento de fraturas não consolidadas. 
D) tratamento de lesões de tecidos moles. 
 

25. Entre as doenças que podem ser tratadas com fototerapia ultravioleta não se inclui: 
 

A) psoríase. 
B) eczema. 
C) melanoma maligno. 
D) acne. 
 

26. Quando o objetivo do tratamento fisioterapêutico feito com eletroestimulação for favorecer ou produzir movimento 
funcional deve ser utilizada a forma de: 
 

A) TENS. 
B) FES. 
C) TES. 
D) Corrente interferencial.  
 

27. Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o histórico do paciente, ao realizar a avaliação clínica devemos 
tomar precauções nos testes físicos, ortopédicos e neurológicos específicos na presença de: 
 

A) fratura consolidada. 
B) fratura não consolidada. 
C) osteoporose acentuada. 
D) anquilose óssea. 
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28. Correlacione correta e respectivamente os sinais ou achados posturais observados na avaliação fisioterapêutica e a 
disfunção que pode ser consequente a esse achado. 
 
1- Ombros protraídos.  A- Serrátil anterior fraco. 
2- Inclinação pélvica anterior. B- Glúteo máximo fraco. 
3- Escápula alada.   C- Músculos peitorais encurtados. 
4- Abdome protuso.   D- Músculos abdominais fracos. 
 
A correlação correta se estabelece em: 
 
A) 1A;  2B;  3C;  4D. 
B) 1C;  2D;  3A;  4B. 
C) 1A;  2D;  3C;  4B. 
D) 1C;  2B;  3A;  4D. 
 

29. A instabilidade do manguito rotador envolve laceração parcial ou completa dos tendões do próprio manguito. Entre os 
sinais e sintomas clínicos que estão presentes na avaliação NÃO se inclui: 
 
A) dor intensa na região ântero - lateral do ombro afetado. 
B) incapacidade de abduzir o ombro do lado afetado. 
C) parestesia da mão do lado afetado. 
D) dor durante a amplitude de movimento ativo e passivo do lado afetado. 
 

30. Considere (V) para verdadeiras ou (F) para falsas nas afirmações abaixo, relacionadas sobre avaliação e tratamento da 
paciente crítico ou potencialmente crítico. 
 
(   ) A polineuropatia (PNP) e polimiopatia (PMP) do paciente crítico dividem os principais sinais clínicos de flacidez e 

usualmente fraqueza simétrica. 
(   ) A recuperação dessa condição de polineuromiopatia (PNMP) do paciente crítico pode ocorrer em semanas, no 

entanto, muitos permanecem com déficit e diminuição da qualidade de vida 01 ano após a alta hospitalar. 
(   ) Na presença de sepse ou síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) 100% dos pacientes desenvolvem 

polineuropatia (PNP). 
(   ) Após 3 anos da ocorrência de polineuromiopatia (PNMP) do paciente crítico, os pacientes apresentam síndrome da 

fadiga crônica caracterizada por taquicardia, dores musculares, suor excessivo, tremores e desmaios. 
 
A sequência correta se estabelece em: 
 
A) V – F – V – F. 
B) V – V – F – F. 
C) F – V – V – V. 
D) F – F – V – V. 
 

31. Assinale a alternativa INCORRETA. Entre as ações de saúde prioritárias voltadas para a prevenção, onde o indivíduo 
procura primeiramente a atenção básica, o fisioterapeuta tem condições de atuar na Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) com objetivo de reduzir as consequências da: 
 
A) doença de Alzheimer. 
B) doença osteomuscular relacionada ao trabalho (DORT). 
C) doenças crônico degenerativas (diabete, hipertensão arterial). 
D) disfunções respiratórias (acúmulo de secreção) em crianças portadoras de Paralisia Cerebral. 
 

32. Ética profissional refere-se à ética humana ampliada para o cotidiano profissional, que envolvem procedimentos de risco 
no caso de especialista em fisioterapia respiratória, sendo assim podem ocorrer situações imprevistas e complicadas do 
ponto de vista ético. Segundo o direito brasileiro, a responsabilidade civil está fundamentada na culpa do indivíduo. É 
INCORRETO afirmar que a culpa desse profissional na esfera civil baseia-se na existência de: 
 
A) nexo causal. 
B) imperícia. 
C) negligência. 
D) contrato não passional. 
 

33. A Constituição Brasileira propôs diretrizes políticas e fundamentação do Sistema de Saúde do país. Sua mudança mais 
abrangente incorporou o conceito de que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre os quais não 
se incluem: 
 
A) meio físico e fatores biológicos. 
B) meio sócio-econômico e cultural. 
C) meio ambiente e fatores abióticos. 
D) oportunidade de acesso aos serviços que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde. 
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34. O Sistema Único de Saúde (SUS), segundo estabelecido pela Constituição Brasileira é de caráter público e formado por 
uma rede de serviços: 
 
A) que tem direção múltipla em cada esfera de governo. 
B) regionalizada, hierarquizada e descentralizada. 
C) que está sob controle e gerenciamento único do governo federal. 
D) nacional, hierarquizada e centralizada em políticas de saúde. 
 

35. Entre os princípios que regem a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) NÃO estão: 
 
A) resolubilidade. 
B) descentralização. 
C) gratuidade. 
D) hierarquização.  
 

36. Em 2012, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) foi alterada com aumento de recursos e atualização de 
conceitos, principalmente nos diversos formatos de equipes de atendimento onde foram incluídos, EXCETO: 
 
A) Unidades Básicas de Saúde (UBS) Fluviais. 
B) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 
C) consultórios na rua.  
D) atendimento hospitalar de nível secundário. 
 

37. Considere (V) para verdadeiras ou (F) para falsas nas afirmações abaixo, relacionadas sobre Programa de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica do Ministério da Saúde (PMAQ). 
 
(   ) O principal objetivo do Programa é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Básica. 
(   ) Entre os desafios que o PMAQ pretende enfrentar para qualificação da Atenção Básica não estão a precariedade da 

rede física, com parte expressiva de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em situação inadequada. 
(   ) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sócio cultural, buscando produzir a atenção 

integral por meio da promoção da sua saúde, da prevenção, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e da 
redução de danos ou sofrimentos que possam comprometer sua autonomia. 

(   ) O PMAQ está organizado em 4 fases que se complementam e se conformam em um ciclo contínuo de melhoria do 
acesso e da qualidade da Atenção Básica, a saber: territorialização e responsabilidade sanitária; adscrição dos 
usuários e vínculo; acessibilidade e acolhimento; cuidado longitudinal. 

 
A sequência correta se estabelece em: 
 
A) V – F – V – F. 
B) V – F – F – F. 
C) F – V – F – V. 
D) F – V – V – F. 
 

38. Segundo o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) em seu descritivo sobre vigilância em saúde, relatou 
que o Brasil nos últimos anos experimentou enormes mudanças no seu perfil demográfico EXCETO: 
 
A) diminuição da taxa de fecundidade. 
B) enriquecimento socioeconômico e cultural das camadas mais pobres da população. 
C) aumento da expectativa de vida (persistente redução da mortalidade). 
D) declínio da representatividade das crianças no total da população.  
 

39. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) considerada como reorganizadora do SUS (Sistema Único de Saúde) conta 
com equipe mínima de profissionais. Pelas Portarias 1186/GM/MS e 157/GM/MS recomenda-se que cada equipe de 
saúde da família seja responsável por no máximo: 
 
A) 2,5 mil pessoas. 
B) 4,5 mil pessoas. 
C) 10 mil pessoas. 
D) 500 pessoas. 
 

40. Complete as lacunas correta e respectivamente. O SUS (Sistema Único de Saúde) é considerado atualmente o grande 
empregador dos profissionais de saúde. A nova visão de saúde e de doença, aliada à necessidade de formar 
profissionais para o trabalho no SUS impulsionou a articulação do ______________________ e de _____________ na 
proposição da elaboração de novas _________________________. 
 
A) Ministério da Saúde – Planejamento Estratégico – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B) Ministério da Fazenda – Saúde – vagas de trabalho para absorver profissionais 
C) Ministério da Saúde – Educação – Diretrizes Curriculares Nacionais 
D) Ministério da Fazenda – Justiça – Diretrizes Curriculares Estaduais 
 



www.pciconcursos.com.br

 
8 

 

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(SUS), NÃO se inclui a: 
 
A) gratuidade. 
B) descentralização 
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. 
 

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) SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). 
B) SIH SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS). 
C) SISVAN (Sistema de Vigilância sobre Agravos de Notificação). 
D) SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS). 
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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) 425 casos por milhão de habitantes. 
B) 75 casos por milhão de habitantes. 
C) 500 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) febre tifoide. 
B) acidente por animal peçonhento. 
C) coqueluche. 
D) leptospirose. 
 

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) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às entidades privadas com fins lucrativos. 
C) O Fundo Municipal de Saúde é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e subordinado ao planejamento e 

controle do Conselho Municipal de Saúde. 
D) 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. 
 




