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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. 

d) a coqueluche. 
 

QUESTÃO 16 
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A vacina tríplice bacteriana previne as doenças 

listadas abaixo, exceto:  

a) Difteria.  

b) Leptospirose. 

c) Tétano.  

d) Coqueluche.  
 

QUESTÃO 17 

Durante o terceiro mês de gestação, o aumento 

médio do comprimento do feto é em torno de:  

a) 5 cm.  

b) 7 cm.  

c) 10 cm.  

d) 12 cm. 
 

QUESTÃO 18 

A primeira manifestação da puberdade no sexo 

feminino é:  

a) Aparecimento de pêlos pubianos.  

b) Estiramento puberal. 

c) Aparecimento de broto mamário.  

d) Menarca.  
 

QUESTÃO 19 

São manifestações clínicas da insuficiência renal 

crônica, exceto:  

a) Câimbras.  

b) Anúria. 

c) Síndrome urêmica.  

d) Anemia normocíticanormocrômica.  
 

QUESTÃO 20 

O antibiótico utilizado no caso da diarréia ter como 

agente etiológico o vibrião da cólera é:  

a) Trimetropim-sulfametoxazol.  

b) Ceftriaxone. 

c) Aminoglicosídeos.  

d) Eritromicina. 
 

QUESTÃO 21 

Dentre os sinais e sintomas de asma aguda grave com 

indicadores de obstrução grave da via aérea 

associado ao risco de parada cárdio-respiratória em 

criança. Assinale a alternativa INCORRETA:  

a) Taquicardia, taquipneia, alteração do nível de 

consciência. 

b) pH arterial alto. 

c) PaCO2 normal ou elevado. 

d) Acidose ou hipóxia grave (PaO2 < 60 mmHg). 
 

QUESTÃO 22 

Para o tratamento da giardíase em crianças a 

drogamais indicada 

a) Tinidazol. 

b) Ivermectina. 

c) Praziquantel. 

d) Albendazol. 
 

QUESTÃO 23 

Uma criança com dermatite observada na região 

perineal e genital ocasionada por uso de fraldas, 

caracterizada por placas intensamente eritematosas 

de bordos bem definidos e presença de pústulas 

satélites é mais frequentemente causada por 

_______________________________. 

a) Mycobacterium avium 

b) Trichophytonmentagrophytes 

c) Candidaalbicans 

d) Epidermophytonfloccosum 
 

QUESTÃO 24 

Quando uma criança apresenta desidratação e 

acidose, sem vômitos e diarreia, o primeiro 

diagnóstico a ser pensadoé :  

a) Intoxicação por salicilatos 

b) Desidratação hipernatrêmica 

c) Infecção grave 

d) Cetoacidose diabética 
 

QUESTÃO 25 

A causa mais frequente de uropatia obstrutiva em 

meninosé___________________. 

a) Megaureter obstrutivo 

b) Válvula de uretra posterior 

c) Ureterocele 

d) Atresia ureteral 
 

QUESTÃO 26 

Não faz parte das recomendações válidas para 

crianças com suspeita de Dengue, que necessitam 

de medicamentos sintomáticos: 

a) Os salicilatos são contraindicados e não devem 

ser administrados, pois podem causar ou agravar 

sangramentos.  

b) Para dor ou febre indicar: Dipironae  

Acetominofeno (Gotas). 

c) Para prurido indicar:Dexclorfeniramina (líquido) 

d) Os anti-inflamatórios não-hormonais (Cetoprofeno, 

Ibuprofeno, Diclofenaco, Nimesulida e outros) e as 

drogas com potencial hemorrágico não devem ser 

utilizados. 
 

QUESTÃO 27 

O processo de crescimento é complexo e 

multifatorial, englobando a composição genética do 

indivíduo e fatores hormonais, nutricionais e 

psicossociais, ocorrendo de maneira diferente em 

cada fase da vida. De acordo com as características 

normais do crescimento na fase de lactente, 

podemos afirmar que, EXCETO:  

a) Os principais fatores implicados no crescimento da 

criança são os nutricionais e ambientais. 

b) Os fatores genéticos e o hormônio de crescimento 

têm maior atuação.  

c) A velocidade de crescimento é elevada, porém é 

menor do que na fase intrauterina.  

d)  O primeiro ano de vida é caracterizado por maior 

velocidade de crescimento (cerca de 25 

cm/ano), sobretudo nos primeiros seis meses.  
 

QUESTÃO 28 

A terapia farmacológica da hipertensão arterial é 

indicada na infância e adolescência nos seguintes 

casos EXCETO:  

a)  Hipertensão arterial sintomática. 

b) Hipertensão arterial secundária. 

c) Hipertensão arterial com lesão em órgão-alvo. 
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d) Pressão arterial normalou limítrofe (pressão arterial 

sistólica ou diastólica entre o percentil 90 e 95). 

 

QUESTÃO 29 

Uma criança com Criptorquidia espera-se que a 

descida espontânea do testículo ocorra 

______________. 

a) Até os 2 meses de vida 

b) Até os 3 meses de vida. 

c) Até os 4 meses de vida 

d) Até 1 ano de vida. 

 

QUESTÃO 30 

A faixa etária em que a necessidade de ferro é 

elevada e também mais propensa à AnemiaFerropriva 

é _________________________. 

a) Na fase pré-púbere 

b) Nos primeiros 2 anos de vida 

c) Durante a fase neonatal 

d) Nos primeiros 12 meses de vida 

 

QUESTÃO 31 

Uma criança com parada cardíaca fora do ambiente 

hospitalar, tem como a primeira providência a ser 

tomada é: 

a) Desfibrilação externa. 

b) Chamar o serviço de emergência 

c) Administrar oxigênio. 

d) Obter via aérea definitiva. 

 

QUESTÃO 32 

Com relação à vacinação assinale a alternativa 

incorreta: 

a) A vacina contra rotavírus deve ser administrada aos 

dois e quatro meses de vida 

b) A vacina BCG deve ser administrada aos dois e seis 

meses de vida 

c) A imunização contra a hepatite B consiste da 

administração de três doses de vacina 

d) Aos nove meses de vida preconiza-se a imunização 

contra a febre amarela para os residentes de 

regiões endêmicas 
 

QUESTÃO 33 

Representa uma situação clínica do tipo pré-renal de 

causa de IRA (insuficiência renal aguda):  

a) Nefropatia isquêmica.  

b) Oclusão de vasos renais.  

c) Hipoalbuminemia.  

d) Obstrução de vias urinárias. 
 

QUESTÃO 34 

Um paciente que apresenta no hemograma 

concentração de hemoglobina de 8g/dL, volume 

corpuscular médio e concentração corpuscular de 

hemoglobina normais, com TIBC e concentração de 

ferro sérico baixos, terá como o provável diagnóstico a 

Anemia _______________. 

a) carência de vitamina B12 

b) ferropriva 

c) por deficiência de folato 

d) de doença crônica 

 

QUESTÃO 35 

Com relação àToxoplasmose é CORRETO afirmar: 

a) A transmissão ocorre através da ingestão de 

alimentos contaminados com cistos do agente. 

b) A transmissão materno-fetal é mais provável caso 

a doença seja contraída no primeiro trimestre, 

porém em geral com menor gravidade. 

c) A infecção em pacientes com SIDA é em geral 

leve pois a gravidade da doença não é afetada 

pelo comprometimento imunológico. 

d) A manifestação clínica mais comumente 

observada nos casos primários de pacientes 

imunocompetentes é a corio-retinite. 
 

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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carapicu%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1580



