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INSTRUÇÕES GERAIS___________________________________________ 

 A prova terá duração de quatro horas. Você 

somente poderá sair duas horas após o início da 

prova. 
 

 Não se comunique, em hipótese alguma, com 

outros candidatos. Não é permitido consultar 

apontamentos, livros ou dicionários. 
 

 Solicite a presença do fiscal apenas em caso de 

extrema necessidade. 
 

 Este caderno contém a prova objetiva, com 50 

questões de múltipla escolha. 
 

 Cada questão apresenta 05 alternativas para 

resposta, das quais apenas uma é a correta. 
 

 Ao utilizar o Cartão-Resposta, confira o número 

de sua inscrição e o seu nome.  

Depois, assine no retângulo adequado (não faça 

outras anotações ou marcas). 
 

 Leia atentamente as instruções para 

preenchimento do Cartão-Resposta. Em 

nenhuma hipótese será distribuída duplicata 

do Cartão-Resposta. 
 

 Para marcar as respostas no Cartão-Resposta, 

utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Não serão consideradas as respostas que não 

forem transportadas para o Cartão-Resposta. 
 

 Ao terminar as provas, devolva para o fiscal: 

- Caderno de Provas. 

          - Cartão-Resposta; 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE O 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

Questão 1 

Conforme a Lei 8.080/90, a redistribuição de 

responsabilidades entre os três níveis de governo, 

com ênfase na municipalização, e a organização dos 

serviços de saúde em níveis crescentes de 

complexidade, com referência e contra-referência, é 

o que chamamos de: 

(A) descentralização e integralidade. 

(B) regionalização e equidade. 

(C) descentralização e hierarquização. 

(D) integralidade e hierarquização. 

 

Questão 2 

O conceito de “Saúde como direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que vise à redução do risco de doenças e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação”, está previsto em qual legislação 

Brasileira? 

(A) Lei nº 8.080/09; 

(B) Lei nº 8.142/09; 

(C) Constituição Federal de 1988; 

(D) Constituição Federal de 1986; 

 

Questão 3 

Existe uma legislação que dispõe sobre a participação 

da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde 

– SUS. Assinale a alternativa que apresenta essa 

legislação. 

(A) Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; 

(B) Lei Nº 4.320, de 7 de março de 1964; 

(C) Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

(D) Lei Nº 12.401, de 28 de abril de 2011. 

 

Questão 4 

O SUS – Sistema Único de Saúde – maior sistema 

público de saúde do mundo, foi instituído no Brasil 

em 1988 na Seção II da Constituição Federal, a fim 

de garantir a saúde a todos como dever do Estado. 

Dentre a suas diretrizes, é correto afirmar que:  

(A) O sistema de saúde deve ser centralizado ao 

Governo Federal, limitando a participação dos entes 

federativos. 

(B) A prioridade das atividades do sistema público de 

saúde deve ser os serviços assistenciais, e quando 

possível, as atividades preventivas. 

(C) O sistema de saúde é financiado exclusivamente 

com recursos da União.  

(D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

Questão 5 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988 

pela Constituição Federal Brasileira, que determina 

que é dever do Estado garantir saúde a toda população 

brasileira. Em 1990 o Congresso aprovou a Lei 

Orgânica da Saúde, que determina: 

(A) O detalhamento e funcionamento do sistema e 

institui os preceitos que seguem até hoje; 

(B) O detalhamento da Constituição Federal e institui 

medidas corretivas; 

(C) O detalhamento do SUS em suas variáveis 

referentes às Normas Operacionais Básicas; 

(D) O detalhamento somente das Políticas Públicas de 

Saúde no Brasil; 

 

Questão 6 

“O SUS é constituído pela conjugação das ações e 

serviços de promoção, proteção e recuperação da 

saúde executados pelos entes federativos, de forma 

______, mediante a participação______ da iniciativa 

privada, sendo organizado de forma ______”. (Art.3º, 

decreto n. 7.508/11) As lacunas ficam corretamente 

preenchidas respectivamente por: 

(A) direta ou indireta/preponderante/ regionalizada e 

homogeneizada. 

(B) indireta /suplementar/ universalizada e 

homogeneizada. 

(C) direta ou indireta/complementar/ regionalizada e 

hierarquizada. 

(D) direta/complementar/ universalizada e 

homogeneizada. 

 

 

 



Página | 3  
 

Questão 7 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988, o 

conceito de Seguridade Social, amplia-se, 

configurando-se num tripé. Marque a alternativa 

correta que melhor descreve as três bases da 

Seguridade Social.  

(A) Previdência Social, Assistência a Saúde, e Lei 

Orgânica da Saúde; 

(B) Saúde, Previdência e Assistência Social; 

(C) Seguridade Social, Assistência Odontológica e 

Norma Operacional; 

(D) Seguridade Social, Assistência Social e Pacto de 

Gestão; 

 

Questão 8 

Em relação à Epidemiologia, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

(A) O trabalho que desenvolvem os profissionais da 

saúde na ESF está estreitamente relacionado com os 

objetivos da epidemiologia. 

(B) Não haveria avanços na clínica sem os estudos 

epidemiológicos, mas estes não existiriam sem os 

avanços na clínica. 

(C) Não é capaz de estabelecer critérios para a 

Vigilância em Saúde, no entanto pode sugeri-los. 

(D) Auxilia o planejamento e desenvolvimento dos 

serviços de saúde 

 

Questão 9 

Sobre a Vigilância Sanitária no Brasil, leia as 

afirmativas abaixo: 

(  ) A ANVISA é a única unidade federal componente 

do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

(  ) O INCQS é uma unidade componente do Distrito 

Federal. 

(  ) A Vigilância Sanitária é um componente legal do 

SUS. 

( ) Compreende um conjunto de ações, capaz de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse à saúde. 

( ) Exerce papel na proteção, na promoção e na 

recuperação da saúde. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) F,F,F,F,V 

(B) V,F,V,V,V 

(C) F,V,F,V,V 

(D) F,F,V,V,V 

 

Questão 10 

A pesquisa científica é a aplicação prática de um 

conjunto de procedimentos objetivos, utilizados por 

um pesquisador (cientista), para o desenvolvimento 

de um experimento, a fim de produzir um novo 

conhecimento, além de integrá-lo àqueles pré-

existentes. Acerca das fases propostas para 

elaboração de um protocolo de pesquisa, marque a 

alternativa que correlaciona corretamente seu 

respectivo procedimento: 

(A) A decisão consiste na elaboração do projeto de 

pesquisa, ou seja, da execução operacional e coleta de 

dados. 

(B) A análise necessita da tabulação e apresentação 

dos dados para a discussão dos resultados. 

(C) O procedimento da fase da redação inclui a 

determinação dos objetivos. 

(D) Na fase de execução é mais importante é publicar 

os resultados aferidos. 

 

Questão 11 

A Atenção Primária é um conjunto de intervenções de 

saúde no âmbito individual e coletivo que envolve 

promoção, prevenção diagnóstico, tratamento e 

reabilitação. É desenvolvida através de práticas 

gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, 

sob a forma de trabalho em equipe.  Acerca de seus 

princípios, podemos afirmar que:  

(A) A acessibilidade possibilita que os cidadãos 

cheguem aos serviços, ou seja, é o elemento estrutural 

necessário para a primeira atenção. 

(B) Acessibilidade pode ser analisada através da 

indisponibilidade, dificuldade e inaceitabilidade 

pelos usuários do SUS. 

(C) Longitudinalidade consiste na relação pessoal de 

pouca duração entre os profissionais de saúde e os 

usuários em suas unidades de saúde. 
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(D) A integralidade da atenção é um mecanismo 

importante que assegura serviços aleatórios à 

população, excluindo o diagnóstico adequado da 

situação de saúde da população adscrita. 

 

Questão 12 

Gestão da Clínica – ou governança clínica -  

influenciou os sistemas de saúde a implantarem e 

definirem políticas e diretrizes para assegurar 

melhoria da qualidade clínica, enfrentando, entre 

outros fatores, a variabilidade na prestação do 

cuidado. Com relação aos princípios da Gestão da 

Clínica, leia as afirmativas abaixo, julgue se são 

verdadeiras (V) ou falsas (F) e marque a alternativa 

correta:  

(   ) Orientação às necessidades de saúde e à 

integralidade do cuidado. 

(    ) Obtenção do mínimo benefício, sem causar 

danos, no cuidado à saúde. 

(    ) Articulação das racionalidades da gestão e 

clínico-epidemiológica. 

(       ) Orientação e resultados que agreguem valor à 

saúde e à vida. 

( ) Compartilhamento de poder e 

corresponsabilização entre serviços e profissionais 

que atuam conjuntamente na gestão.  

(A) V, F, V, V, F 

(B) V, V, V, V, V 

(C) V, F, V, V, V 

(D) F, F, V, F, V 

 

Questão 13 

A estrutura operacional das Redes de atenção à Saúde 

(RAS) compõe-se de cinco componentes. Sobre o 

assunto assinale a alternativa correta quanto a pelo 

menos um componente.  

(A) Sistema de Notificação; 

(B) Sistema de Governança; 

(C) Sistema de Agravos; 

(D) Sistema Sanitário; 

 

Questão 14 

Vigilância de doenças é um processo sistemático de: 

(A) notificação de morbidade, preparação de tabelas, 

gráficos, diagramas e distribuição das informações 

coletadas. 

(B) investigação de casos, cálculo de taxas de 

incidência e prevalência, análise dos dados e 

distribuição da informação. 

(C) coleta de dados, consolidação e análise dos dados, 

distribuição da informação, devidamente analisada, 

acrescida de recomendações técnicas, visando a 

medidas de controle de doenças específicas. 

(D) diagnóstico, exames complementares e 

notificação compulsória das patologias. 

 

Questão 15 

Rede de Atenção é: 

(A) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados 

em níveis de complexidade crescente, com a 

finalidade de garantir a integralidade da assistência à 

saúde. 

(B) Conjunto de instâncias de pactuação consensual 

entre os entes federativos para definição das regras da 

gestão compartilhada do SUS. 

(C) Descrição geográfica da distribuição de recursos 

humanos e de ações e serviços de saúde ofertados 

pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a 

capacidade instalada existente, os investimentos e o 

desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde 

do sistema. 

(D) Acordo de colaboração firmado entre entes 

federativos com a finalidade de organizar e integrar 

as ações e serviços de saúde na rede. 

 

Questão 16 

Com base na nova PNAB instituída na Portaria GM 

nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, recomenda-se a 

inclusão do gerente de Atenção Básica com o objetivo 

de contribuir para o aprimoramento e a qualificação 

do processo de trabalho nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). Sobre esse profissional, é CORRETO 

afirmar (BRASIL, 2017): 

(A) Indica a necessidade de internação hospitalar ou 

domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento da pessoa. 
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(B) Um profissional integrante das equipes, 

vinculadas à UBS. 

(C) Participa e orienta o processo de territorialização, 

diagnóstico situacional, planejamento e programação 

das equipes. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

Questão 17 

Considerando a importância do método científico, um 

protocolo de pesquisa deverá em amplas linhas 

contemplar os seguintes pontos, exceto: 

(A) A importância do tema; 

(B) Seleção da amostra;  

(C) Fotos do passo a passo clínico; 

(D) Desenho do estudo; 

 

Questão 18 

A associação de moradores de determinado bairro 

deseja organizar-se para participar das decisões de 

saúde do município. Com base na Lei nº 8.142/1990 

e considerando essa situação hipotética, assinale a 

alternativa correta sobre as possibilidades de 

participação popular no Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

(A) A participação popular no SUS é exercida 

basicamente durante as conferências de saúde, que 

acontecem a cada três anos, com representação dos 

vários segmentos sociais. 

(B) A representação dos usuários nos Conselhos de 

saúde dá-se conforme o interesse do chefe do Poder 

Executivo na escolha dos segmentos que comporão o 

conselho e a consoante paridade entre os diversos 

segmentos. 

(C) Os planos de saúde e os relatórios de gestão de 

municípios, estados e do Distrito Federal são 

essenciais para a transferência de recursos para a 

saúde e não são apreciados pelos respectivos 

conselhos de saúde. 

(D) As conferências de saúde e os conselhos de saúde 

terão sua organização e as normas de 

 

Questão 19 

Em relação à história entre a assistência à saúde e as 

políticas do Estado Brasileiro, analise, as afirmativas 

abaixo e indique a INCORRETA: 

(A) Em 1923, fruto do crescimento industrial e da 

maior mobilização dos trabalhadores, foi criada a Lei 

Eloy Chaves, que instituía as “Caixas de 

Aposentadoria e Pensão – CAPs”, que constituíam 

num fundo criado pelas empresas, com a contribuição 

dos empregados, para financiar a aposentadoria dos 

trabalhadores e sua assistência médica. 

(B) Na década de 1930, Getúlio Vargas transforma as 

CAPs em Institutos de Aposentadorias e Pensão -  

IAPs, unificando as diversas CAPs de uma mesma 

categoria, apresentando uma expansão de cobertura 

de assistência médica para seus filiados e 

dependentes. 

(C) Em 1966, os diversos IAPs são unificados no 

instituto Nacional de Previdência Social – INPS, 

centralizando definitivamente a administração dos 

recursos e mantendo a lógica do direito apenas para 

quem contribuía. 

(D) Todas alternativas anteriores estão falsas. 

 

Questão 20 

São Princípios Doutrinários do Sistema Único de 

Saúde (Sus):  

(A) Universalidade e Intelectualidade; 

(B) Equidade e personificação; 

(C) Universalidade e Equidade; 

(D) Centralização e democratização; 

 

Questão 21 

O Ministério da Saúde criou alternativas para 

reorganização dos atendimentos nas portas de entrada 

nas redes de atenção. A instauração de legislação que 

direcione essa reorganização tem sido fundamental 

para o sucesso do processo e propõe a implantação, 

nas unidades, do acolhimento e da “triagem 

classificatória de risco”, na priorização no 

atendimento. Sobre o assunto, NÃO é correto afirmar:  

(A) laranja (emergência): seu atendimento não poderá 

passar de 10 minutos; 
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(B) vermelha (ressuscitação): deve ser classificada ao 

paciente que necessita de um atendimento imediato, 

ou seja, que não pode esperar; 

(C) amarela (urgência): poderá esperar pelo 

atendimento até 60 minutos; 

(D) verde: tempo de espera de até 50 minutos. 

 

Questão 22 

No Decreto 7.508 de 

2011,____________________________é o espaço 

geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

Municípios limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes 

de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde.  

(A) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde; 

(B) Região de Saúde; 

(C) Mapa da Saúde; 

(D) Rede de Atenção à Saúde. 

 

Questão 23 

Em determinada Unidade Básica de Saúde a equipe 

de atendimento conta com médicos, enfermeiros, 

cirurgião dentista, fisioterapeuta, psicólogo e 

assistente social. A respeito de equipes 

multidisciplinares e interdisciplinares em saúde, 

assinale a opção correta:  

(A) Disciplinaridade se resume na atuação dos 

profissionais com decoro e disciplina no dia a dia 

clínico. 

(B) Em equipes multidisciplinares, todos os 

profissionais atuam conforme um protocolo de 

conduta preestabelecido. 

(C) Equipes multidisciplinares e interdisciplinares 

diferem principalmente quanto à forma de interação, 

atuação e tomada de decisões entre seus membros. 

(D) Interdisciplinaridade é definida pela presença de 

profissionais de todas as áreas de saúde em 

determinado serviço. 

 

Questão 24 

__________________________ é o primeiro nível 

de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto 

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 

integral que impacte positivamente na situação de 

saúde das coletividades. 

(A) Programa Saúde da Família; 

(B) Unidade Básica de Saúde; 

(C) Atenção Primária à Saúde;  

(D) Saúde na Hora. 

 

Questão 25 

A classificação de risco vem sendo utilizada em 

diversos países, inclusive no Brasil, e está 

contemplada na política de Humanização do SUS, 

diante do exposto, podemos realizar as seguintes 

afirmativas, exceto? 

(A) Nos diversos protocolos, o principal objetivo é 

não demorar em prestar atendimento àqueles que 

necessitam de uma conduta imediata;  

(B) deve ser realizada por qualquer profissional de 

nível superior, que se baseia em consensos 

estabelecidos conjuntamente com a equipe do serviço 

social para avaliar a gravidade ou o potencial de 

agravamento do caso; 

(C) os protocolos de classificação são instrumentos 

que sistematizam a avaliação; 

(D)  o protocolo de classificação de risco é uma 

ferramenta útil e necessária, porém não suficiente, 

uma vez que não pretende capturar os aspectos 

subjetivos, afetivos, sociais, culturais, cuja 

compreensão é fundamental para uma efetiva 

avaliação do risco e da vulnerabilidade de cada 

pessoa. 

 

Questão 26 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações 

poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, 

vinculados entre si por objetivos comuns e por uma 

ação cooperativa e interdependente, que permitem 

ofertar uma atenção contínua e integral, de forma 
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humanizada e com equidade. Sobre as RAS, analise 

as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. A população é o primeiro elemento das RAS, e é 

vista como essencial e a sua razão de ser, por este 

motivo a atenção à saúde é baseada na população.  

II. Nas RAS, tem como uma das características na sua 

forma de ação proativa e contínua, baseada em plano 

de cuidados, realizada conjuntamente pelos 

profissionais e pela pessoa usuária e com busca ativa.  

III. A característica essencial do modelo de atenção à 

saúde na perspectiva das RAS é a fragmentação por 

ponto de atenção à saúde, sem estratificação de riscos 

e voltada para as condições de saúde estabelecidas.  

IV. As RAS, como organizações poliárquicas de 

conjuntos de serviços de saúde, são coordenadas pela 

atenção hospitalar. Assim, os hospitais devem 

cumprir, principalmente, a função de responder às 

condições agudas ou aos momentos de agudização 

das condições crônicas, conforme estabelecido em 

diretrizes clínicas baseadas em evidências. 

V. Nas RAS, a ênfase do cuidado está relacionada 

com a atenção colaborativa realizada por equipes 

multiprofissionais e pessoas usuárias e suas famílias, 

com ênfase no autocuidado apoiado. 

(A) I, II, V 

(B) I, III, IV 

(C) I, II, III 

(D) II, IV, V 

 

Questão 27 

A Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS), instituída no ano de 2004, representa 

um marco para a formação e trabalho em saúde no 

País, sobre EPS é correto afirmar, exceto? 

(A) é uma estratégia político-pedagógica que toma 

como objeto os problemas e necessidades emanadas 

do processo de trabalho em saúde; 

(B) incorpora o ensino, a atenção à saúde, a gestão do 

sistema e a participação e controle social no cotidiano 

do trabalho; 

(C) objetiva a qualificação e aperfeiçoamento do 

processo de trabalho em vários níveis do sistema; 

(D) visa a melhoria do acesso, qualidade e 

humanização na prestação de serviços e para o 

fortalecimento dos processos de gestão político-

institucional do SUS, apenas no âmbito federal. 

 

Questão 28 

Em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de 

Gurupi – TO, no mês de fevereiro houve uma 

demanda grande de procedimentos eletivos e o 

cirurgião dentista se viu com a agenda cheia. Nesse 

mesmo mês, ocorreu um surto de gengivoestomatite 

herpética em crianças de uma das suas microáreas 

mais carentes. Frente a isso o Cirurgião dentista optou 

por adiar as consultas eletivas e atender as crianças 

que estavam com gengivoestomatite herpética. Nesse 

contexto o profissional exerceu qual dos princípios do 

SUS?  

(A) Integralidade. 

(B) Universalidade. 

(C) Equidade. 

(D) Paridade. 

 

Questão 29 

Marque a alternativa que melhor define o instrumento 

utilizado pela Vigilância Epidemiológica para a 

realização das suas atividades.  

(A) Notificação Compulsória; 

(B) Notificação no Datasus; 

(C) Notificação no Sistema de Informação em Saúde; 

(D) Notificação no atendimento ambulatorial; 

 

Questão 30 

A Política Nacional de Humanização do SUS 

(HumanizaSUS) se pauta em três princípios que são: 

(A) Transversalidade entre a gestão dos processos de 

produção de saúde, equidade e produção dos sujeitos; 

(B) Autonomia entre a atenção e processos de 

produção de saúde, transversalidade, inviolabilidade, 

e protagonismo dos sujeitos; 

(C) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos 

processos de produção de saúde, transversalidade e 

autonomia e protagonismo dos sujeitos; 

(D) Protagonismo entre a atenção e a gestão dos 

processos de produção familiar, transversalidade, 

autonomia e individualização dos sujeitos;  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS SOBRE O 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

E COMUNIDADE 

 

Questão 31 

Considerando a situação de saúde e condições de 

vida, é CORRETO afirmar que: 

(A) as condições de vida e trabalho dos indivíduos e 

de grupos da população estão relacionadas com sua 

situação de saúde. 

(B) compreendem Determinantes Sociais da Saúde 

(DSS) os fatores sociais, econômicos e culturais, 

independentemente de fatores étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais. 

(C) as condições sociais em que as pessoas vivem e 

trabalham afetam a saúde e não podem ser alteradas 

em virtude da política economia universal vigente.  

(D) para Virchow, a “ciência médica é intrínseca e 

nunca, uma ciência social”, de modo que as condições 

econômicas e sociais não devem ser submetidas à 

pesquisa científica. 

 

Questão 32 

O modelo denominado “história natural da doença” 

procurou sistematizar os conceitos de promoção, 

prevenção, cura e reabilitação. Sobre esse modelo, é 

CORRETO afirmar que: 

(A) sua aplicação é fortemente marcada pelo viés 

biológico, derivado do conhecimento da patogênese 

das doenças infecciosas. 

(B) são considerados como foco da ação sanitária os 

determinantes gerais sobre a saúde. 

(C) as condições de saúde dependem de quatro 

conjuntos de fatores, entre eles o patrimônio 

biológico. 

(D) fundamenta a defesa de políticas voltadas à 

solidariedade social 

 

Questão 33 

Em relação aos Determinantes Sociais em Saúde 

(DSS), assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Não influenciam os padrões de adoecimento da 

população. 

(B) São as causas das causas. 

(C) Devem ser observados com cautela, 

principalmente em doenças infectocontagiosas. 

(D) As observações feitas sobre os DSS são 

consideradas como falácia epidemiológica. 

 

Questão 34 

Marque a opção incorreta em relação à Atenção 

Primária à Saúde:  

(A) A atenção primária à saúde cuida das pessoas, em 

vez de apenas tratar doenças ou condições 

específicas. 

(B) O controle de epidemias não está vinculado à 

atenção primária à saúde.  

(C) Oferta atendimento abrangente, acessível e 

baseado na comunidade, pode atender de 80% a 90% 

das necessidades de saúde de um indivíduo ao longo 

de sua vida. 

(D) Inclui um espectro de serviços que vão desde a 

promoção da saúde e prevenção até o controle de 

doenças crônicas e cuidados paliativos. 

 

Questão 35 

São partes da Atenção Primária à Saúde, exceto:  

(A) Educação em saúde. 

(B) Tratamento de água e saneamento. 

(C) Gerenciamento das Unidades de Terapia 

Intensiva durante a pandemia da Covid-19. 

(D) Planejamento familiar. 

 

Questão 36 

Considerando o processo saúde-doença, é 

CORRETO afirmar que: 

(A) a saúde é a ausência de doença, sendo 

caracterizada pelos dados de mortalidade e 

morbidade, segundo causas.  

(B) a percepção da saúde é a mesma em todas as 

culturas, grupos sociais e diferentes gerações. 

(C) a saúde requer um completo bem-estar, sendo um 

horizonte a ser perseguido e norteador da atual 

epidemiologia, especificamente da epidemiologia do 

envelhecimento. 

(D) a perspectiva do ciclo de vida não interfere nem 

permite otimizar as oportunidades de saúde, com o 
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objetivo de melhorar a qualidade de vida, à medida 

que as pessoas ficam mais velhas. 

 

Questão 37 

Considerando a epidemiologia, é CORRETO afirmar 

que: 

(A) consiste no estudo dos fatores que determinam a 

frequência e a distribuição das doenças nas 

coletividades humanas.  

(B) se dedica ao estudo da doença no indivíduo, 

analisando caso a caso, diferindo da demografia. 

(C) busca descrever a distribuição, sem avaliar a 

magnitude dos problemas de saúde das populações 

humanas. 

(D) proporciona dados para o planejamento, execução 

e avaliação das ações de prevenção, controle e 

tratamento das doenças, sem estabelecer prioridades. 

 

Questão 38 

Em relação à Atenção Primária, podemos dizer, 

exceto:  

(A) Representa o primeiro nível de contato com o 

sistema, responsável por levar os cuidados de saúde o 

mais próximo possível dos lugares onde pessoas 

vivem e trabalham. 

(B) É uma forma de organizar o atendimento de saúde 

de forma a atender à maior parte das necessidades de 

uma população de forma regionalizada, contínua e 

sistematizada. 

(C)  É a “porta de entrada” dos usuários no sistema.  

(D) Todas as consultas ocorrem na unidade por um 

especialista.  

 

Questão 39 

Considerando o Processo de Trabalho em Saúde, é 

CORRETO afirmar que se deve: 

(A) atuar com interdisciplinaridade e 

multiprofissionalismo, devendo se limitar ao campo 

biológico ou trabalho técnico.  

(B) atuar ademais de suas funções específicas, não 

devendo interagir com profissionais de outras áreas, 

pois seu foco é a abordagem do indivíduo como um 

todo. 

(C) atuar a fim de favorecer a troca de saberes e o 

respeito mútuo às diferentes percepções entre todos 

os profissionais de saúde. 

(D) oferecer, por meio da equipe, de forma individual, 

ações de prevenção, tratamento, cura e reabilitação, 

apenas no nível coletivo. 

 

Questão 40 

Considerando o registro dos procedimentos 

coletivos, é CORRETO afirmar que: 

(A) esses procedimentos devem ser registrados 

conforme a quantidade de pessoas acompanhadas e 

não pela quantidade de procedimentos realizados por 

grupos.  

(B) esses procedimentos devem ser registrados 

mensalmente, conforme a quantidade de 

procedimentos realizados por grupos.  

(C) essa informação não é importante para a 

realização do cálculo dos indicadores de saúde bucal.  

(D) a periodicidade dos procedimentos coletivos não 

varia de acordo com as realidades locais.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

FISIOTERAPIA 

 

Questão 41 

Durante uma avaliação de uma paciente vítima de 

acidente vascular encefálico, foi observado déficit 

sensitivo em todo hemicorpo esquerdo. Nesta 

situação o fisioterapeuta pode concluir que: 

(A) Houve acometimento da área de Wernicke 

(B) Houve acometimento da área 3,1,2 do hemisfério 

direito. 

(C) Houve acometimento da área 4 do hemisfério 

direito. 

(D) Houve acometimento da área 17. 

 

Questão 42 

É dever de todos os profissionais de saúde, incluindo 

o fisioterapeuta, manter os registros do prontuário 

atualizados e legíveis, de forma que as informações 

nele contidas retratem de maneira fidedigna a 

condição do paciente e a assistência realizada. De 

acordo com a resolução do COFFITO no 414/2012, o 

fisioterapeuta deve registrar no prontuário, 

EXCETO: 

(A) Descrição dos exames complementares 

realizados previamente e daqueles solicitados pelo 

fisioterapeuta. 

(B) Antecedentes pessoais e familiares do paciente. 

(C) Horário exato e tempo total de cada 

atendimento. 

(D) Quantitativo provável de atendimento. 

 

Questão 43 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um 

importante distúrbio circulatório, que apresenta como 

principal manifestação a hemiplegia, trazendo 

consigo também espasticidade, desalinhamento 

corporal, distúrbios no equilíbrio, perda de força 

muscular, e, por consequência, diminuição na 

autonomia e qualidade de vida (PIASSAROLI et al, 

2012). 

Diante deste contexto, é correto o que se afirma em: 

(A) A estabilidade da pelve e da coluna lombar por 

meio dos músculos abdominopélvicos favorece ao 

desequilíbrio do tronco. 

(B) A espasticidade deve ser tratada com 

fortalecimento muscular. 

(C) Exercícios com o uso da bola suíça a frente do 

espelho fornecem um feedback de controle que 

informa ao paciente se ele está efetuando o 

movimento corretamente. 

(D) O padrão flexor de membro superior deve ser 

tratado com o alongamento dos músculos extensores. 

 

Questão 44 

Em razão das constantes transformações 

demográficas e epidemiológicas, a fisioterapia atua 

em diversos programas nas Unidades Basicas de 

Saúde, como Hiperdia, Saúde da mulher e Saúde do 

Idoso. Acerca da fisioterapia coletiva na atenção 

primária, o seu foco de atuação está nas alternativas 

abaixo, EXCETO: 

(A) No atendimento individualizado 

(B) Em ações educativas 

(C) Em visitas domiciliares 

(D) No controle de risco 

 

Questão 45 

As fraturas proximais do fêmur em idosos 

representam um sério problema dentro do contexto da 

saúde pública, devido aos elevados custos 

econômicos para o tratamento e as suas 

consequências, assim como pela alta taxa de 

morbidade e mortalidade (SAKAKI et al, 2004). 

Diante deste contexto, é correto o que se afirma em: 

(A) A osteoporose é condição favorável ao bom 

prognóstico na recuperação da fratura. 

(B) O crescente quantitativo de indivíduos idosos 

revela a reduzida expectativa de vida. 

(C) O tratamento cirúrgico é considerado de baixa 

complexidade. 

 (D) Exercícios terapêuticos realizados em grupo 

atuam na prevenção de quedas. 

 

Questão 46 

Paciente ECS, 62 anos, com hemiparesia à esquerda 

devido acidente vascular encefálico sofrido há 2 anos, 

com capacidade de marcha independente e 
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movimentação ativa, com restrições de membro 

superior esquerdo. Durante a avaliação foi observado 

necessidade de um programa de treinamento aeróbico 

visando melhorar a independência do paciente. 

Portanto, a intensidade, a frequência, e a duração 

desse treinamento, respectivamente, deverá ser: 

(A) 50 a 80% da frequência cardíaca máxima, 3 a 7 

dias por semana, 20 a 60 minutos por atendimento. 

(B) 75 a 85% da frequência cardíaca máxima, 2 a 3 

dias por semana, 20 a 60 minutos por atendimento. 

(C) 30 a 40% da frequência cardíaca máxima, 3 a 7 

dias por semana, 45 a 60 minutos por atendimento. 

(D) 20 a 30% da frequência cardíaca máxima, 2 a 3 

dias por semana, 40 a 90 minutos por atendimento. 

 

Questão 47 

A fisioterapia foi instituída no Brasil como profissão 

de nível superior em 1969, através da publicação do 

Decreto-Lei nº 938/692. Anteriormente a esse 

período, a ocupação de fisioterapeuta era de nível 

técnico e sua função era de executar técnicas, 

prescritas por médicos, com objetivo de reabilitar 

pessoas lesionadas. Com a publicação do Decreto-Lei 

no 938/69, o fisioterapeuta ganhou status de nível 

superior e autonomia profissional. 

Diante deste contexto, é correto o que se afirma em: 

(A) O diagnóstico cinético-funcional fundamenta-se 

em exames complementares. 

(B) A queixa principal do paciente e o histórico da 

enfermidade, devem nortear o exame físico. 

(C) Os testes de flexibilidade e força muscular são 

utilizados para identificar o estágio da lesão. 

(D) A conduta terapêutica deve promover algia, 

inflamação e limitação de amplitude de movimento. 

 

Questão 48 

Na síndrome do desfiladeiro torácico ocorre a 

compressão das estruturas neurovasculares na região 

do triângulo intercostoescalênico, espaço 

subcoracoide, retropeitoral ou triângulo 

costoclavicular. Marque a alternativa que não 

apresenta um tratamento conservador indicado nesta 

síndrome, na ausência de déficits neurológicos 

maiores. 

(A) Modificação dos hábitos ergonômicos e uso de 

tipóia para evitar a luxação do ombro.  

(B) Melhora da postura estática da coluna para sentar, 

ficar em pé e dormir. 

(C) Uso de TENS no território ulnar e de ultrassom 

na fossa supraclavicular. 

(D) Exercícios para flexibilizar e potencializar a 

musculatura cervical, cintura escapular e tronco. 

 

Questão 49 

Em uma situação de parada cardiorrespiratória, no 

que tange às diretrizes de reanimação cardiopulmonar 

da American Heart Association de 2019, marque a 

alternativa correta: 

(A) As compressões torácicas devem ser 

desenvolvidas com frequência entre 60 e 100 

compressões por minuto. 

(B) A ventilação em pacientes com o uso de via aérea 

avançada deve ser realizada com frequência de 2 

respirações a cada 30 compressões torácicas. 

(C) As compressões torácicas devem ter 

profundidade entre 5 e 6 centímetros. 

(D) O socorrista não devem interromper as 

compressões torácicas por mais de 12 segundos. 

 

Questão 50 

A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica 

caracterizada pela diminuição da densidade óssea e 

deterioração da microarquitetura do tecido ósseo com 

consequente aumento da fragilidade e 

susceptibilidade à fratura, podendo ser diagnosticada 

e classificada através do exame de densitometria 

óssea. Com relação aos programas de exercício para 

pacientes, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Devem-se realizar exercícios para resistência à 

fadiga ou treino de força de baixa intensidade. 

(B) Movimentos isocinéticos devem ser realizados 

após a imobilização. 

(C) A carga deve ser acrescentada ao programa de 

treino de força gradualmente. 

(D) Atividades de sustentação de peso de baixo 

impacto devem ser incorporadas no programa de 

exercícios. 
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