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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 

Paciente chega ao pronto socorro apresentando 

40% da superfície corporal queimada, 

primeiramente deve-se considerar no tratamento 

de reposição de:  

a) Sódio e cálcio.  
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b) Carboidratos e minerais.  

c) Proteína e água. 

d) Água e eletrólitos. 
 

QUESTÃO 17 

Trata-se de uma droga antiarrítmica, é utilizada por ter 

sua ação específica sobre o tecido cardíaco, prolonga 

a velocidade da despolarização e repolarização é:  

a) Amiodarona e Xilocaína 

b) Vasopressina.  

c) Tidil e Nipride.  

d) Dopamina e bicarbonato de sódio.  
 

QUESTÃO 18 

A tentativa do cérebro de restaurar o fluxo sanguíneo 

aumentando a pressão arterial para superar a pressão 

intracraniana aumentada é chamada de:  

a) Inconsciência.  

b) Resposta de Cushing.  

c) Morte cerebral.  

d) Auto-regulação 
 

QUESTÃO 19 

Dentre as complicações que podem ocorrer com 

pacientes que realizam diálise peritoneal em longo 

prazo incluem:  

a) Hérnia abdominal e mixomia.  

b) Hérnia abdominal e piodermia.  

c) Agrava os sintomas da hemorroida e proctite. 

d) Hérnia abdominal e agrava os sintomas de hérnia de 

hiato e das hemorróidas.  
 

QUESTÃO 20 

Os termos neoplasia e carcinoma respectivamente 

estão relacionados ao:  

a) Crescimento celular desordenado ou não que pode 

ser maligno ou benigno. 

b)  Crescimento celular desordenado gerando um 

tumor maligno. Desenvolvimento celular ordenado 

que pode ser maligno ou benigno. Desenvolvimento 

celular demasiado e maligno.  

c) Crescimento celular desordenado ou não que poder 

ser maligno ou benigno. Desenvolvimento celular 

desordenado gerando um tumor benigno.  

d) Desenvolvimento celular formando um tumor 

maligno. Crescimento celular que pode acarretar em 

um tumor maligno e letal 
 

QUESTÃO 21 

São considerados sinais de alarme da Dengue, exceto: 

a) Dor abdominal intensa e contínua; 

b) Aumento da diurese; 

c) Vômitos persistentes; 

d) Hepatomegalia dolorosa; 
 

QUESTÃO 22 

Analise as informações abaixo e responda, com relação 

às causas de febre de início recente em crianças, e 

responda: 

I-As infecções agudas localizadas, são principalmente, 

as viroses de vias aéreas superiores; 

II -A fase prodrômica de doenças infecciosas benignas; 

III- Pneumonia, Endocardite, Meningite, Otite; 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 23 

Criança com Síndrome de Polimioclonia-

Opsoclonotem maior probabilidade de ter um 

tumor oculto. Nesse caso, seriaum tumor: 

a) meduloblastoma 

b) neuroblastoma 

c) linfoma 

d) ependimona 
 

QUESTÃO 24 

Um dos principais pontos no Programa da Criança é 

o Aleitamento Materno. No que diz respeito a esse 

assunto assinale a alternativa correta: 

I- Evita mortes infantis; 

II- Evita diarréia e infecção respiratória; 

III-Diminui o risco de alergias; 

IV-Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e 

diabetes; 

a) Apenas as alternativas II eIV estão corretas; 

b) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas; 

c) Apenas a alternativa II está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 25 

No que concerne ao tratamento da febre com 

fármacos antipiréticos NÃO é correto afirmar: 

a) A Síndrome de Reye, está relacionada ao uso de 

acetilsalicílico em crianças infectadas por certos 

vírus entre eles o da varicela e o da influenza; 

b) A dipirona não é recomendada para o 

tratamento de febre em crianças, pelo risco de 

aumentar anemia aplástica; 

c) O acetaminofen é o antipirético usado com 

menor frequência, atua baixando o limiar do 

ponto estabilizador hipotalâmico pré-óptico, 

pela inibição da enzima prostaglandina 

sintetase; 

d) O acetaminofen tem a capacidade de reduzir a 

febre sem diminuir a temperatura normal do 

organismo; 
 

QUESTÃO 26 

Não são considerados sinais de sintomas da 

hipoglicemia: 

a) Suor, taquicardia e tremores; 

b) Febre e mialgia. 

c) Disfunção cognitiva 

d) Estado confusional agudo e até convulsões 
 

QUESTÃO 27 

O medicamento utilizado como medida profilática 

a Influenza A (H1N1), é o: 

a) Oseltamivir. 

b) Benzetacil. 

c) Aspirina. 

d) Omeprazol. 
 

QUESTÃO 28 

Quanto ao diagnóstico da doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) assinale a alternativa 

falsa:  

a) O diagnóstico de bronquite crônica pressupõe a 

presença de tosse produtiva por pelo menos três 

meses por ano por dois anos seguidos  
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b) O diâmetro ântero-posterior do tórax aumentado 

correlaciona-se com a presença de hiperinsuflação 

pulmonar  

c) A tomografia computadorizada de tórax é capaz de 

mostrar a extensão do enfisema 

d) As radiografias de tórax são o exame considerado 

padrão ouro para o diagnóstico  
 

QUESTÃO 29 

Num paciente com cefaleia bilateral, de caráter 

constritivo, intensidade leve a moderada, não 

associada a náuseas, fotofobia ou fonofobia, 

apresentando espasmo muscular pericraniano 

concomitante, o quadro será melhor diagnosticado 

como:  

a) Enxaqueca  

b) Cefaleia do tipo tensional  

c) Neuralgia do trigêmeo  

d) Cefaleia em salvas  
 

QUESTÃO 30 

Exame de urina (bioquímica e sedimento), creatinina, 

potássio, glicemia, colesterol total e frações e 

eletrocardiograma de repouso, são exames que fazem 

parte da rotina mínima do portador de: 

a) Hipertensão arterial. 

b) DPOC. 

c) Hepatite A. 

d) Enfisema pulmonar. 
 

QUESTÃO 31 

O tratamento cirúrgico para um paciente obeso seria 

melhor indicado:  

a) Em paciente com IMC maior que 35kg/m2 que 

apresenta hipertensão e diabetes de difícil controle  

b) Em um paciente com transtorno psiquiátrico 

concomitante  

c) Em um paciente com IMC igual a 32kg/m2 que não 

deseja submeter-se a dieta  

d) Em um paciente com IMC 37kg/m2 que faz uso de 

drogas ilícitas  
 

QUESTÃO 32 

O Médico Plantonista em relação às atividades de 

Controle da Tuberculose deve: 

a) Solicitar RX de tórax e abdome para todos os 

sintomáticos respiratórios; 

b) Solicitar baciloscopia do escarro, duas amostras, aos 

sintomáticos respiratórios; 

c) Iniciar quimioprofilaxia para todos os comunicantes; 

d) Encaminhar ao especialista todos os casos suspeitos 

de tuberculose; 

 

QUESTÃO 33 

O perfil sorológico observado num paciente com 

hepatite B aguda é:  

a) HBsAg positivo e Anti-HBc positivo  

b) Anticorpos Anti-HBs positivo  

c) Anti-HBc negativo e DNA do HBV positivo  

d) HBsAg negativo e HBeAg positivo 

 

QUESTÃO 34 

Dentre os achados abaixo, qual não serve como 

indicador de gravidade na evolução da leptospirose:  

a) Alteração de função renal  

b) Hemorragias  

c) Redução do nível de consciência 

d) Hepatomegalia 
 

QUESTÃO 35 

Num paciente com múltiplas lesões ósseas de 

aspecto lítico em crânio e coluna vertebral, e 

mielograma mostrando predomínio de plasmócitos, 

o diagnóstico mais provável é de:  

a) Leucemia mieloide aguda. 

b) Mieloma múltiplo. 

c) Linfoma de Hodgkin. 

d) Sarcoma de Ewing. 
 

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



