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QUESTÃO 01 

Na Constituição Federal de 1988, o Título VIII, Seção II, 

o artigo 196, trata sobre: 

a) 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 promoção, proteção e 

recuperação. 

b) Compete à União desapropriar por interesse social, 

para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 

esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e 

justa indenização em títulos da dívida agrária, com 

cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no 

prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de 

sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

c) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público 

ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

d) previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos 

da lei, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, 

morte e idade avançada 
 

QUESTÃO 02 

Conforme a Constituição da República Federativa do 

Brasil, em seu Artigo 199, a assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada. 

I-§ 1º - As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 

segundo diretrizes deste, mediante contrato de 

direito público ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

II-§ 2º - É permitida a destinação de recursos públicos 

para auxílios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos. 

III-§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

IV-§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos 

que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 

substâncias humanas para fins de transplante, 

pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização. 

a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II, e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 03 

Conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Cap. II, 

Seção II, Artigo 200, “Ao sistema único de saúde 

compete, além de outras atribuições, nos termos da 

lei”: 

I- Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar 

da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II- Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; 

III- Ordenar a formação de recursos humanos na 

área de saúde; 

IV- Participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico; 

V- Incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI-Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas 

e águas para consumo humano; 

VII-Participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

a) As alternativas I, III, VI e VIII estão corretas. 

b) As alternativas I, II, III e VI estão corretas. 

c) As alternativas I, II, III, IV, V, VI, VII, e VIII estão 

corretas. 

d) As alternativas I e VII estão corretas. 
 

QUESTÃO 04 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso: 

O Artigo 9º da Lei Federal 8080/90 afirma que a 

direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de 

acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 

Federal, sendo exercida em cada esfera de governo 

pelos seguintes órgãos: 

(  )I- no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

( )II-no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pelo 

Ministério da Saúde; 

( )III-no âmbito dos Municípios, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

a) V-, V-, F. 

b) F-, V-, V. 

c) V-, V-, V. 

d) V-, F-, V. 
 

QUESTÃO 05 

Com relação a Lei Federal 8.080 de 19 de setembro 

de 1990, assinale a alternativa que corresponde aos  

princípios que fazem parte do Sistema Único de 

Saúde (SUS): 

a) autonomia, igualdade e universalidade 

b) universalidade, igualdade e integralidade 

c) centralização, universalidade e integralidade 

d) centralização, hierarquização e integralidade 
 

QUESTÃO 06 

Na Lei Federal 8080 de 19 de setembro de 1990, os 

recursos para o financiamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) provém: 

a) Unicamente dos impostos taxados sobre produtos 

importados que entrem em território nacional 

b) Do fundo de pensão do Instituto Nacional do 

Seguro Social 

c)Do orçamento da seguridade social com a 

participação da Previdência Social e da Assistência 

Social e outros provenientes de outras fontes 

d) Unicamente de recursos do Ministério da Saúde 

em conjunto com as três esferas de governo 

descentralizadas 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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QUESTÃO 07 

De acordo com a Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro 

de 1990, a Conferência de Saúde se reúne a cada 

quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais para: 

a) Aprovar as medidas orçamentárias e as verbas para 

a saúde para os próximos quatro anos  

b) Avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes 

c) Aprovar a votação dos Conselhos de Saúde em 

segunda instância e regulamentar as leis federais que 

foram elaboradas nesse tempo 

d) Avaliar a situação dos postos de saúde e hospitais 

municipais para realizar a previsão de insumos 

correspondentes 
 

QUESTÃO 08 

Segundo o Parágrafo 2° da Lei Federal 8142/90 afirma 

que os recursos referidos neste artigo serão destinados: 

a) no máximo setenta e cinco por cento, aos 

Municípios, afetando-se o restante aos Estados. 

b) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 

afetando-se o restante aos Estados. 

c) pelo menos setenta e cinco por cento, aos 

Municípios, afetando-se o restante aos Estados. 

d) pelo menos oitenta por cento, aos Municípios, 

afetando-se o restante aos Estados. 
 

QUESTÃO 09 

Segundo consta na Lei Federal 8.142/90 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do 

SUS – Sistema Único de Saúde – e sobre as 

transferênciasintergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde, quais são as instâncias 

colegiadas que o SUS contará, em cada esfera de 

governo, sem prejuízo das funções do Poder 

Legislativo?  

a) Fundo de Saúde e Conferência de Saúde. 

b) Fórum de Saúde e Conselho de Saúde. 

c) Conselho de Saúde e Conferência de Saúde. 

d) Congresso de Saúde e Fórum de Saúde. 
 

QUESTÃO 10 

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de 

Vigilância em Saúde (2005), são exemplos de doenças 

transmissíveis emergentes e reemergentes: 

a) AIDS e Hepatite B. 

b) Tétano acidental e Hepatite C. 

c) Cólera e AIDS. 

d) Tuberculose e Meningite. 
 

QUESTÃO 11 

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de 

Vigilância em Saúde(2005), o período de incubação 

da Hepatite C: 

a) Varia de 15 a 150 dias. 

b) Varia de 30 a 180 dias. 

c) Varia de 15 a 45 dias. 

d) Varia de 10 a 30 dias. 
 

QUESTÃO 12 

Com relação a Política Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa no SUS, assinale a 

alternativa correta quanto ao Participa SUS: 

a) Um sistema onde os Municípios realizam uma 

estimativa de verba que será priorizada pela esfera 

Federal 

b)Um sistema composto pelo cadastro, perfil e 

indicadores de avaliação dos conselhos de saúde, 

que visa identificar as principais questões 

relacionadas ao funcionamento dos conselhos de 

saúde em todos os municípios brasileiros 

c) Um sistema que compõe uma Comissão Técnica e 

Multidisciplinar que realiza anualmente a atualização 

da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

d) Um sistema que aprova a Legislação que 

determina a Política Nacional de Medicamentos 
 

QUESTÃO 13 

A Portaria MS/GM 373, DE 27 de fevereiro de 

2002aprova: 

      a) A Norma Operacional da Assistência à Saúde – 

NOAS-SUS 01/2002 que amplia as responsabilidades 

dos municípios na Atenção Básica 

b) O regulamento Técnico para Medicamentos 

Genéricos 

c) O controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. 

d) O componente de Medicamentos de 

Dispensação Excepcional 
 

QUESTÃO 14 

A Portaria GM/MS 648, de 28 de março de 2006 

aprova: 

a) A Política Nacional de Atenção Básica 

b) A prestação da assistência farmacêutica 

domiciliar  

c) Os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de 

Nutrição Parenteral 

d) As responsabilidades e recursos a serem aplicados 

no financiamento da Assistência Farmacêutica 
 

QUESTÃO 15 

Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica, 

_________ é uma doença infecciosa aguda, de 

natureza viral, grave, transmissível e extremamente 

contagiosa, muito comum na infância. A viremia, 

causada pela infecção, provoca uma vasculite 

generalizada, responsável pelo aparecimento das 

diversas manifestações clínicas, inclusive pelas 

perdas consideráveis de eletrólitos e proteínas, 

gerando o quadro espoliante característico da 

infecção. Além disso, as complicações infecciosas 

contribuem para a gravidade do (a) __________, 

particularmente em crianças desnutridas e menores 

de 1 ano de idade. 

a) a catapora. 

b) a rubéola. 

c) o sarampo. 

d) a coqueluche. 
 

QUESTÃO 16 

O risco da ocorrência de transtornos de memória é 

elevado na faixa etária mais idosa da população, 

sendo este um fenômeno de características 

mundiais. Para estabelecer o diagnóstico de uma 

síndrome demencial, as ferramentas mais 

importantes que um médico dispõe são:  
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a) dosagem plasmática de vitamina B12 e de β – 

amilóide no liquor 

b) um exame atualizado de neuroimagem, associado 

a teste neuropsicológico 

c) a anamnese, o exame clínico e a conversa com 

familiares 

d) a realização do mini mentaltest e do teste do 

relógio durante a consulta médica 
 

QUESTÃO 17 

São fatores de risco para desenvolvimento de Doença 

de Alzheimer todos os abaixo, EXCETO:  

a) idade avançada.  

b) história familiar da doença.  

c) escolaridade elevada.  

d) comprometimento cognitivo leve 
 

QUESTÃO 18 

Qual dos neurolépticos abaixo é mais apropriado para 

pacientes com Doença de Parkinson?  

a) Olanzapina.  

b) Clozapina.  

c) CHaloperidol.  

d) Clorpromazina. 
 

QUESTÃO 19 

São critérios para definição de síndrome de 

imobilização todos os abaixo, EXCETO:  

a) restrição ao leito 

b) sofrimento cutâneo ou úlcera de decúbito.  

c) múltiplas contraturas. 

d) déficit cognitivo.  
 

QUESTÃO 20 

Dentre os fármacos listados abaixo para tratamento 

de osteoporose, quais os que melhoram a densidade 

mineral óssea por promoverem formação óssea?  

a) Ranelatode estrôncio e teriparatida.  

b) Risedronato e raloxifeno.  

c) Calcitonina e estrógenos.  

d) Calcitriol e ácido zolendrônico. 
 

QUESTÃO 21 

Com relação ao sistema cardiocirculatório, pode-se 

afirmar que com o processo de envelhecimento 

normal ocorre: 

a) Aumento da frequência cardíaca 

b) Afilamento da parede aórtica 

c) Maior tolerância cardiovascular ao esforço. 

d) Retardo no enchimento do ventrículo esquerdo 
 

QUESTÃO 22 

Não se observa no envelhecimento normal a seguinte 

alteração do aparelho urinário: 

a) Redução das dimensões renais 

b) Aumento da taxa de filtração glomerular 

c) Redução da força contrátil vesical 

d) Atrofia da mucosa uretral, especialmente na mulher 
 

QUESTÃO 23 

Dentre os possíveis fatores causadores de delírio em 

idosos o mais frequente e que deve ser abordado 

inicialmente na avaliação é: 

a) Uso de medicamentos 

b) Cirurgia de grande porte 

c) Infarto agudo do miocárdio 

d) Infecções 
 

QUESTÃO 24 

Dentre as características clínicas do delírio não se 

inclui: 

a) Irreversibilidade do quadro na maioria dos 

pacientes 

b) Déficit de atenção 

c) Desorganização do pensamento 

d) Desenvolvimento dos sintomas em curto período 

de tempo 
 

QUESTÃO 25 

O melhor exame isolado para a detecção e 

diagnóstico do hipotireoidismo é: 

a) Dosagem sérica de tiroxina livre 

b) Dosagem sérica do hormônio tireo-estimulante 

c) Dosagem sérica de triiodotironina 

d) Titulação de anticorpos anti-tireoglobulina 
 

QUESTÃO 26 

A constipação intestinal com trânsito normal no 

paciente sem distúrbio da evacuação é melhor 

tratada inicialmente com : 

a) Suplementação de fibras 

b) Uso de procinéticos como o bisacodil 

c) Programa de biofeedback 

d) Derivação intestinal 
 

QUESTÃO 27 

No paciente com sintomas das vias urinárias inferiores 

(LUTS) e aumento de volume prostático, devem 

sugerir a presença de neoplasia e necessidade de 

avaliação complementar, exceto: 

a) PSA acima de 4ng/ml 

b) Escore Internacional de Sintomas Prostáticos (IPSS) 

acima de 20 

c) Presença de nódulo à palpação 

d) Consistência endurecida e assimetria de volume 

ao toque retal 
 

QUESTÃO 28 

O diagnóstico clínico de demência requer: 

a) A presença de sinais localizatórios, como 

alteração de reflexos motores 

b) Documentação de comprometimento intelectual 

em pelo menos três esferas da atividade mental 

c) Necessariamente a comprovação de atrofia 

cortical frontal por meio da tomografia 

computadorizada 

d) Exclusão da presença de alterações de marcha 

 

QUESTÃO 29 

O esôfago de Barrett é uma das complicações do 

refluxo gastroesofágico, e implica em: 

a) Aumento da dismotilidade do esfíncter esofágico 

inferior, com piora do refluxo 

b) Maior incidência de estenose esofágica 

c) Maior incidência de adenocarcinoma 

d) Refratariedade ao tratamento cirúrgico. 
 

QUESTÃO 30 

No paciente idoso a classe de medicamentos anti-

hipertensivos que pode precipitar bloqueio 
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atrioventricular, prejudicar a tolerância ao exercício e 

causar depressão, e que assim deve ser empregada 

com cautela é: 

a) Diuréticos tiazídicos 

b) Inibidores da enzima conversora de angiostensina 

c) Β-bloqueadores 

d) Bloqueadores dos receptores de angiotensina 
 

QUESTÃO 31 

O padrão radiológico típico da osteoartrite envolve 

como características: 

a) Presença de osteófitos nas margens articulares e 

estreitamento do espaço articular 

b) Elevação periostalmetáfisária, com alterações 

blásticassubjacentes 

c) Achatamento da placa de crescimento ósseo , 

com desvio da porção epifisária 

d) Presença de sequestros ósseos no interior do 

espaço articular 
 

QUESTÃO 32 

Dentre as alternativas abaixo, qual não corresponde a 

característica clínica da osteoartrite: 

a) A dor é o principal sintoma, sendo agravada pelo 

uso da articulação envolvida 

b) A rigidez articular normalmente se segue a períodos 

de inatividade 

c) Os nódulos de Heberden são caracteristicamente 

observados nas articulações inferfalangianas distais 

d) As principais articulações acometidas são os 

tornozelos e cotovelos, sempre de forma simétrica 

 

QUESTÃO 33 

Na abordagem terapêutica do paciente idoso com 

incontinência urinária a primeira medida deve ser: 

a) Pesquisa e tratamento de possíveis fatores 

desencadeantes reversíveis como infecção ou 

impacção fecal 

b) Teste terapêutico com oxibutinina por via oral 

c) Reposição hormonal visando ao trofismo da 

mucosa uretral 

d) Eletroestimulação vesical para estimular o controle 

esfincteriano 
 

QUESTÃO 34 

Na interpretação da densitometria óssea, distinguem-

se as alterações de densidade em osteopenia e 

osteoporose segundo a diferença em desvios-padrão 

da massa óssea do paciente e aquela observada no 

pico de massa óssea correspondente ao sexo e etnia. 

O valor de desvios-padrão abaixo do pico de massa 

óssea empregado para o diagnóstico destas duas 

condições é respectivamente: 

a) Inferior a 1;  inferior a 2 

b) Superior a 1,5; inferior a 2,5 

c) Entre 1 e 3; superior a 4 

d) Entre 1 e 2,5; superior a 2,5 
 

QUESTÃO 35 

Pode-se afirmar quanto ao tratamento da nefropatia 

diabética que: 

a) Os inibidores da enzima conversora de 

angiostensina são efetivos em retardar a progressão 

do dano renal 

b) O Controle rigoroso da glicemia não tem qualquer 

relação com a evolução da nefropatia 

c) O controle rigoroso da pressão arterial em geral 

piora a função renal em virtude da baixa perfusão 

glomerular 

d) A eficácia do tratamento não deve ser medida 

através da albuminúria pois não há correlação 

direta 
 

QUESTÃO 36 
A história da cidade de Carapicuíba está ligada: 

a) Aos Holandeses 

b) Aos Índios 

c) Aos Alemães 

d) Aos Franceses 
 

QUESTÃO 37 

A fazenda Carapicuíba, foi vendida a Delfino 

Cerqueira, que, contratou uma empresa para lotear 

e construir ruas em suas glebas. A venda ocorreu no 

ano de: 

a) 1910 

b) 1923 

c) 1930 

d) 1947 

 

QUESTÃO 38 

Sobre os Indicadores sociais de Carapicuíba, analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I- Mortalidade Infantil até 1 ano(por mil): 11,37% 

II- Expectativa de vida(anos): 71,35% 

III- Taxa de Alfabetização: 93,73% 

a) I e II apenas são corretas 

b) II apenas é correta 

c) III apenas é correta 

d) I, II e III são corretas 

 

QUESTÃO 39 

Centro histórico localizado ao Sul do município 

de Carapicuíba. Sua fundação é considerada oficial 

em 12 de Outubro de 1580. 

a) Aldeia de Tupã. 

b) Aldeia de Filó. 

c) Aldeia de Carapicuíba. 

d) Aldeia de Igaratiba. 

 

QUESTÃO 40 

Carapicuíba tem diversos comércios e bancos e 

conta com um incipiente parque industrial. O 

destaque maior na geração de empregos e renda é: 

a) Setor de Turismo 

b) Setor de Serviços 

c) Setor de Manejo Populacional 

d) Setor de Migração Nordestina 
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