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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 

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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d) Unicamente de recursos do Ministério da Saúde em 

conjunto com as três esferas de governo 

descentralizadas 

 

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. 
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d) a coqueluche. 

 

QUESTÃO 16 

Complicação neurológica causada pelo vírus HIV que 

é menos afetada pelo tratamento Antirretroviral.  

a) Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva 

b) Toxoplasmose  

c) Meningite Criptocócica 

d) Complexo Demência –Sida 

 

QUESTÃO 17 

A tríade de Cushing, associada à hipertensão 

intracraniana descompensada, é caraceterizada 

pelos seguintes sinais:  

a) Hipertensão arterial, bradicardia e alteração do 

ritmo respiratório.  

b) Cefaléia, papiledema e vômitos.  

c) Hipertensão arterial, bradipnéia e variações na 

frequência cardíaca. 

d) Cefaléia, pupilas mióticas e rebaixamento do nível 

de consciência.  

 

QUESTÃO 18 

Assinale a melhor sequência cronológica da terapia 

anticonvulsivante a ser seguida para o tratamento do 

status epilepticus: 

a) Diazepam, fenobarbital, fenitoína, curarização, 

tionembutal 

b) Diazepam, fenobarbital, fenitoína, tionembutal, 

curarização.  

c) Diazepam, fenitoína, fenobarbital, tionembutal, 

curarização.  

d) Diazepam, fenitoína, tionembutal, fenobarbital, 

curarização. 

 

QUESTÃO 19 

Os eventos isquêmicos relacionados ao AVE iniciam-se 

quando o fluxo sanguíneo cai abaixo de:  

a) 7-9 ml/mim/100g  

b) 32-40 ml/mim/100g  

c) 12-17 ml/mim/100g  

d) 96-103 ml/mim/100g 

 

QUESTÃO 20 

Assinale a apresentação clínica mais comum em caso 

de lesão do fascículo longitudinal medial esquerdo 

relacionadoaOftalmoplegia Internuclear. 

a) Dificuldade de adução do olho esquerdo. 

b) Dificuldade de abdução do olho esquerdo e de 

adução do olho direito  

c) Exotropia ocular bilateral predominante aesquerda 

d) Exotropia ocular bilateral predominante a 

esquerda. 

 

QUESTÃO 21 

A síndrome do cativeiro é produzida por lesão de: 

a) lobo frontal bilateral. 

b) base da protuberância. 

c) medula cervical. 

d) pirâmide bulbar. 

 

 

QUESTÃO 22 

A escala de coma de Glasgow inclui os seguintes 

parâmetros: 

a) resposta verbal, abertura ocular e resposta 

motora. 

b) abertura ocular, padrão respiratório e resposta 

motora. 

c) nível de consciência, reflexos pupilares e padrão 

respiratório. 

d) reflexos de tronco cerebral, diâmetro pupilar e 

reflexos miotáticos. 

 

QUESTÃO 23 

Paciente sofreu acidente vascular cerebral que lhe 

produziu agrafia, acalculia, confusão direito-

esquerda e agnosia digital. Este quadro clínico é 

conhecido como síndrome de: 

a) Anton. 

b) Ballint. 

c) Wernicke. 

d) Gertsmann. 

 

QUESTÃO 24 

Na leucoencefalopatia multifocal progressiva 

encontra-se inclusões intranucleares eosinofílicas em: 

a) neurônios. 

b) Astrócitos. 

c) Macrófagos. 

d) Oligodendrócitos. 

 

QUESTÃO 25 

Na prevenção de vasoespasmo pós-hemorragia 

subaracnoidea, a substância que tem revelado bons 

resultados é: 

a) Nimodipina. 

b) Estreptoquinase. 

c) ácidotranexâmico. 

d) ácido épsilon-amino-capróico. 

 

QUESTÃO 26 

Na doença de Alzheimer, uma das alterações mais 

significativas é a perda de neurônios do tipo: 

a) Gabaérgico. 

b) Colinérgico. 

c) Dopaminérgico. 

d) Noradrenérgico. 

 

QUESTÃO 27 

A doença de Joseph, ou degeneração estriato-

nigral, ocorre comumente em descendentes de: 

a) negros. 

b) Americanos. 

c) anglo-saxões. 

d) Portugueses. 

 

QUESTÃO 28 

Em relação às síndromes miastênicas, podemos 

afirmar que: 

a) na miastenia gravis, a lesão principal é pré-

sináptica. 

b) a miastenia congênita é uma forma de doença 

auto-imune. 
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c) no botulismo ocorre o bloqueio dos receptores 

pela toxina botulínica. 

d) a miastenia neonatal ocorre em crianças nascidas 

de mães miastênicas. 

 

QUESTÃO 29 

A inalação de oxigênio puro aliviou de imediato uma 

crise de cefaleia num paciente adulto de sexo 

masculino. Isto sugere o diagnóstico de: 

a) arterite temporal. 

b) cefaleia em salvas. 

c) pseudomotor cerebral. 

d) dissecção espontânea de carótida. 

 

QUESTÃO 30 

A distrofia miotônica é uma doença multissistêmica. 

Das alternativas abaixo, a que não está associada 

comumente à distrofia miotônica é: 

a) catarata. 

b) Calvície. 

c) atrofia testicular. 

d) síndromenefrótica. 

 

QUESTÃO 31 

Fraqueza proximal dos membros inferiores, dores nas 

coxas, impotência e depressão em homem de 60 

anos, de aparência caquética, sugerem: 

a) neuropatia diabética. 

b) caquexia alcoólica. 

c) síndromeparaneoplásica. 

d) Polimiosite. 

 

QUESTÃO 32 

Na Síndrome de Tolosa-Hunt, há cefaleia intensa 

unilateral e orbitária seguida, dias após, de: 

a) papiledema 

b) oftalmoplegia 

c) estrabismo convergente 

d) celulite orbitária 

 

QUESTÃO 33 

As seguintes medidas terapêuticas são cabíveis no 

controle do fenômeno “on-off”, provocado pelo uso 

de levodopa, EXCETO: 

a) fracionar a dose total em várias tomadas diárias 

b) não administrar nos fins de semana 

c) usar doses diárias progressivamente crescentes 

d) substituir, parcial ou totalmente, por bromocriptina 

 

QUESTÃO 34 

Estudos “post-mortem” revelam na demência de 

Alzheimer a ocorrência de redução da atividade do 

seguinte neurotransmissor: 

a) Acetilcolina no sistema límbico  

b) Dopamina no mesencéfalo 

c) Serotonina no circuito de Papez 

d) Noradrenalina nos núcleos da base 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 

A Síndrome de KorsaKoff é caracterizada por todos 

os sintomas abaixo,com exceção de: 

a) confabulação 

b) comprometimento global da cognição 

c) ausência de insight 

d) prejuízo da memória remota 

 

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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