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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP 

MÉDICO SANITARISTA  

 
   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 ( duas)  horas do início das 

provas. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular toque.  

 
Destaque aqui 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP-MÉDICO SANITARISTA   

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Políticas de Saúde 
Conhecimentos Específicos  

10 
05 
15 
10 

Total de questões  40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  Leia o texto a seguir e responda de 1 a 7. 

O diamante – Crônica de Fernando Sabino 

   Em 1933 Jovelino, garimpeiro no interior da Bahia, 
concluiu que ali não havia mais nada a garimpar. Os filhos 
viviam da mão pra boca, Jovelino já não via jeito de 
conseguir com que prover o sustento da família. E resolveu 
se mandar para Goiás, onde Anápolis, a nova terra da 
promissão, atraía a cobiça dos garimpeiros de tudo quanto 
era parte, com seus diamantes reluzindo à flor da terra. 
Jovelino reuniu a filharada, e com a mulher, o genro, dois 
cunhados, meteu o pé na estrada. 
Longa era a estrada que levava ao Eldorado de Jovelino: 
quase um ano consumiu ele em andança com a sua tribo, 
pernoitando em paióis de fazendas, em ranchos de beira 
caminho, em chiqueiros e currais, onde quer que lhe 
dessem pasto e pousada. 
Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis depois 
de muitas luas e ali se estabeleceu, firme no cabo da 
enxada, cavando a terra e encontrando pedras que não 
eram diamantes. Daqui para ali, dali para lá, ano vai, ano 
vem, Jovelino existia de nômade com seu povinho cada vez 
mais minguando de fome. Comia como podia — e não 
podia. Vivia ao deus- dará — e Deus não dava. Quem me 
conta é o filho do fazendeiro de quem Jovelino se tornou 
empregado: 
— Ao fim de dez anos ele concluiu que não encontraria 
diamante nenhum, e resolveu voltar com sua família para a 
Bahia onde a vida, segundo diziam, agora era melhorzinha. 
Não dava diamante não, mas o governo prometia emprego 
seguro a quem quisesse trabalhar. 
Jovelino reuniu a família e botou pé na estrada, de volta à 
terra de nascença, onde haveria de morrer. Mais um ano 
palmilhado palmo a palmo em terra batida, vivendo de favor, 
Jovelino e sua obrigação, de vez em quando perdendo um, 
que isso de filho é criação que morre muito. Foi nos idos de 
43: 
— Chegou lá e se instalou no mesmo lugar de onde havia 
saído. Governo deu emprego não. Plantou sua rocinha e foi 
se aguentando. Até que um dia… 
Até que um dia de noite Jovelino teve um sonho. Sonhou 
que amanhava a terra e de repente, numa enxadada 
certeira, a terra escorreu… A terra escorreu e aos seus 
olhos brilhou, reluziu, faiscou, resplandeceu um diamante 
soberbo, deslumbrante como uma imensa estrela no céu — 
como uma estrela no céu? Como o próprio olho de Deus! 
Jovelino olhou ao redor de seu sonho e viu que estava em 
Anápolis, no mesmo sítio em que tinha desenterrado a sua 
desilusão. 
E para lá partiu, dia seguinte mesmo, arrastando sua 
cambada. Levou nisso um entreano, repetindo pernoites 
revividos, tome estrada! Deu por si em terra de novo goiana. 
Quem me conta é o filho do fazendeiro: 
— Você precisava de ver o furor com que Jovelino procurou 
o diamante de seu sonho. A terra de Goiás ficou para 
sempre revolvida, graças à enxada dele. De vez em quando 
desmoronava, Jovelino ia ver, não era um diamante, era um 
calhau. Até que um dia… 
— Encontrou? — perguntei, já aflito. 
— Encontrou nada! Empregou-se na fazenda de meu pai, o 
tempo passou, os filhos crescidos lhe deram netos, a mulher 
já morta e enterrada, livre dos cunhados, os genros bem 
arranjados na vida. Um deles é coletor em Goiânia. 
O próprio Jovelino, entrado em anos, era agora um velho 
sacudido e bem disposto, que tinha mais o que fazer do que 

cuidar de garimpagens. Mas um dia não resistiu: passou a 
mão na sua enxada, e sem avisar ninguém, o olhar 
reluzente de esperança, partiu à procura do impossível, do 
irreal, do inexistente diamante de seu sonho. 
 

http://contobrasileiro.com.br/o-diamante-cronica-de-fernando-sabino/ 

 
1) Analise as afirmativas abaixo:  
I) O conto narra a história de um retirante, muito 
característico na transformação econômica brasileira 
no tempo em que se situa o conto para o leitor.   
II) Embora o personagem não obtenha sucesso, ainda 
sim se trata de uma busca dos sonhos.  
III) Jovelino não representa nenhuma parte da 
população brasileira, é um personagem com ações e 
reações fictícias.  
 Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III.  
b) Apenas I e II.  
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Leia o trecho a seguir: “Jovelino existia de nômade 
com seu povinho cada vez mais minguando de fome. 
Comia como podia — e não podia. Vivia ao deus- dará 
— e Deus não dava.” Acerca das expressões e seu 
efeito de sentido apresentado no texto, assinale a 
alternativa CORRETA.  
a) As expressões apresentadas são apenas estilo do 
autor, podemos ver esses ditados por todo o texto. 
b) As expressões são marcações da fala dos 
personagens.  
c) As expressões contribuem para a coloquialidade do 
texto, expressões como “povinho”,  
“deus dará”, deixa o texto extremamente informal.  
d) As expressões populares mostram a situação de 
miséria que Jovelino se encontra, contribui para que o 
texto tenha um tom de linguagem popular, além de 
mostrar as falsas esperanças que ele se encontra, “comia 
como podia”, mas deixa claro no texto que não comia, 
“vivia ao deus-dará” e não dava.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Leia o excerto a seguir: “Longa era a estrada que 
levava ao Eldorado de Jovelino: quase um ano 
consumiu ele em andança com a sua tribo, 
pernoitando em paióis de fazendas, em ranchos de 
beira caminho, em chiqueiros e currais, onde quer que 
lhe dessem pasto e pousada.” 
a) Há um intertexto, porém isso não contribui com o 
sentido do texto. 
b) Há uma hipérbole, pois conseguimos entender a partir 
da lenda de Eldorado que o sonho de Jovelino é muito 
maior do que as pessoas podem imaginar.   
c) Há um intertexto, pois conseguimos entender a partir da 
lenda de Eldorado que Jovelino está em busca de algo 
perdido, algo bom, porém abstrato, tal qual a lenda citada.  
d) Há uma hipérbole, porém isso não contribui com o a 
construção de sentido no texto.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Assinale a alternativa CORRETA que corresponde 
um discurso indireto livre.  
a) Mais um ano palmilhado palmo a palmo em terra batida, 
vivendo de favor, Jovelino e sua obrigação, de vez em 

http://contobrasileiro.com.br/o-diamante-cronica-de-fernando-sabino/
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quando perdendo um, que isso de filho é criação que 
morre muito. 
b)” — como uma estrela no céu? Como o próprio olho de 
Deus! Jovelino olhou ao redor de seu sonho e viu que 
estava em Anápolis, no mesmo sítio em que tinha 
desenterrado a sua desilusão.” 
c)” Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis 
depois de muitas luas e ali se estabeleceu, firme no cabo 
da enxada, cavando a terra e encontrando pedras que não 
eram diamantes.” 
d) “E para lá partiu, dia seguinte mesmo, arrastando sua 
cambada. Levou nisso um entreano, repetindo pernoites 
revividos, tome estrada! Deu por si em terra de novo 
goiana. Quem me conta é o filho do fazendeiro:” 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Leia as alternativas, localize o verbo que esteja no 
pretérito perfeito. 
a) “— como uma estrela no céu? Como o próprio olho de 
Deus.” 
b) “Quem me conta é o filho do fazendeiro” 
c) “Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis 
depois de muitas luas e ali se estabeleceu [...]”   
d) O próprio Jovelino, entrado em anos.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Leia o trecho retirado do texto e assinale a 
alternativa que corresponde o predicativo do sujeito.  
“O próprio Jovelino, entrado em anos, era agora um 
velho sacudido e bem disposto” 
a) O próprio Jovelino.  
b) entrado em anos.  
c) Velho sacudido e bem disposto. 
d)  era agora velho.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Assinale a alternativa que contenha uma figura de 
linguagem de metonímia.   
a) “Vai daí Jovelino chegou aos arredores de Anápolis 
depois de muitas luas e ali se estabeleceu, [...]” 
b) “Jovelino reuniu a família e botou pé na estrada [...]” 
c) “os filhos crescidos lhe deram netos, a mulher já morta 
e enterrada, [...]” 
d) “Até que um dia de noite Jovelino teve um sonho. 
Sonhou que amanhava a terra e de repente, numa 
enxadada certeira, a terra escorreu…” 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Assinale a alternativa em que as palavras sejam 
acentuadas da mesma forma que felicidade, próximo e 
arroz respectivamente.  
a) Cansaço, plástico, ninguém. 
b) Troféu, vizinho, gráfico. 
c) Líquido, plástico, gráfico.  
d) Ninguém, tabu, saci.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Complete a lacuna com os pronomes corretamente.  
I) Ouviram-___ gritar muito alto. 
II) Não existe mais nenhum sentimento entre ____ e 
você. 
III) Entrega___  o presente que sua tia mandou.  
a) I- a, II- eu, III- ao. 
b) I- na, II- mim, III- o. 
c) I- na, II- mim, III- lhe.  
d) I- a, II- eu, III- lhe. 
e) Nenhuma das alternativas.  

 
10) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
oração coordenada. 
a) Tudo ficará lindo, mudança é algo maravilhoso.  
b) Desafios são difíceis, nada vem fácil.  
c) Não consegui alcança-la, ela saiu correndo. 
d) Todos querem sucesso, poucos conseguem o seu lugar 
ao sol.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA 

11) Assinale a alternativa que NÃO representa um 
número primo. 
a) 89 
b) 161 
c) 113 
d) 461 
e) Nenhuma das alternativas 
 
12) Dada a equação        , assinale abaixo a 
equação equivalente: 

a)             

b)              
c)          

d)        
e) Nenhuma das alternativas 
 
13) A sentença logica “Carla é babá ou Lara não é do 
Brasil” equivalente a: 
a) se Carla é babá, então Lara é do Brasil. 
b) se Carla é babá, então Lara não é do Brasil. 
c) se Carla não é babá, então Lara não é do Brasil. 
d) se Carla não é babá, então Lara é do Brasil. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Encontre o MDC de 230 e 420. 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 23 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
15) Foram realizadas algumas pesquisas nos 
mercados sobre o preço do feijão, sendo obtido os 
seguintes valores: R$ 2,30; R$ 2,57; R$ 3,50; R$ 4,10; 
R$ 2,15; R$ 3,68 e R$ 4,23.  Com base nesses valores, 
a variação de preço foi de: 
a) R$1,55 
b) R$2,00 
c) R$ 2,08 
d) R$ 3,55 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
POLÍTICAS DE SAÚDE 

16)  Acerca da lei 8080 de 19 de setembro de 1990, 
assinale a alternativa INCORRETA sobre o seguinte 
artigo “Art. 17. À direção estadual do Sistema Único 
de Saúde (SUS) compete: “ 
a)  identificar os serviços estaduais e municipais de 
referência nacional para o estabelecimento de padrões 
técnicos de assistência à saúde. 
b) promover a descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde. 
c) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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d)  participar da formulação da política e da execução de 
ações de saneamento básico. 
e)  Nenhuma das alternativas.  
 
17) Acerca do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa que melhor define o princípio de equidade.  
a)  Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos 
serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm 
necessidades distintas. Em outras palavras, significa 
tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde 
a carência é maior. 
b)   Este princípio considera as pessoas como um todo, 
atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é 
importante a integração de ações, incluindo a promoção 
da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a 
reabilitação. pressupõe a articulação da saúde com 
outras políticas públicas, para assegurar uma atuação 
intersetorial entre as diferentes áreas que tenham 
repercussão na saúde e qualidade de vida dos 
indivíduos. 
c) A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas 
e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o 
acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas 
as pessoas, independentemente de sexo, raça, 
ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.  
d) É um princípio finalístico, ou seja, é um ideal a ser 
alcançado, indicando, portanto, uma das características do 
sistema que se pretende construir e um caminho para sua 
construção. Para que o SUS venha a ser universal é 
preciso se desencadear um processo de universalização, 
isto é, um processo de extensão de cobertura dos 
serviços, de modo que venham, paulatinamente, a se 
tornar acessíveis a toda a população. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
18) De acordo com a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS, portaria Nº 2.203, 
de 5 de novembro de 1996. Assinale a alternativa que 
corresponda ao significado da sigla  PACS 
a) Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
b) Programa de Ações da Comunidade Sanitarista.  
c) Programa de Associação Comunitário do SUS.  
d) Programa de Associação Comunitário Sanitarista.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Com base na portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, das atribuições do médico, assinale a alternativa 
CORRETA.   
a)  realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea. 
b) planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas 
pelos ACS em conjunto com os outros membros da 
equipe. 
c) encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo 
sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário. 
d)a solicitação de qualificação de cada região/microrregião 
de saúde deverá ser encaminhada à CIT, observando que. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
20)  Acerca do Decreto Nº 7.508, DE julho de 2011, Art. 
32.  As Comissões Intergestores pactuarão: 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a)  diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração 
de limites geográficos, referência e contra referência e 

demais aspectos vinculados à integração das ações e 
serviços de saúde entre os entes federativos. 
b) oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, 
promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito 
regional e inter-regional. 
c) estratégias para a melhoria das ações e serviços de 
saúde. 
d) O gestor estadual, conjuntamente com os gestores 
municipais da região a ser qualificada, deve encaminhar a 
CIB solicitação de qualificação da região/microrregião.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
21) Assinale a alternativa que corresponde ao 
princípio da integralidade do Sistema Único de Saúde.  
a) O princípio a saúde é um direito de todos e é um dever 
do Poder Público a provisão de serviços e de ações que 
lhe garanta. A universalização, todavia, não quer dizer 
somente a garantia imediata de acesso às ações e aos 
serviços de saúde  
b) O princípio é um dos mais preciosos em termos de 
demostrar que atenção à saúde deve levar em 
consideração as necessidades específicas de pessoas ou 
grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao 
total da população. Ou seja, a cada qual de acordo com 
suas necessidades, inclusive no que pertine aos níveis de 
complexidade diferenciados. Colocá-lo em prática é um 
desafio permanente e dinâmico.  
c) O princípio reafirma que a equidade é necessidade de 
ações de serviço de saúde a partir de melhorar a condição 
de saúde da população de maneira igualitária. 
d)  O princípio refere-se à preservação da autonomia das 
pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Sobre a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. “DA AMPLIAÇÃO DO 
ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA” 
assinale a alternativa CORRETA.  
a) Para o financiamento do elenco de procedimentos da 
Atenção Básica Ampliada, foi instituído o PAB Ampliado, e 
seu valor definido em Portaria do Ministério da Saúde, 
sendo que os municípios que hoje já recebem o PAB fixo 
em valor superior ao PAB Ampliado não sofrerão alteração 
no valor per capita do PAB fixo destinado ao seu 
município. 
b) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de média 
complexidade como primeiro nível de referência 
intermunicipal, com acesso garantido a toda a população 
no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais 
módulos assistenciais. 
c) O financiamento das atividades ambulatoriais de apoio 
diagnóstico e terapêutico (M1), será feito com base na 
programação de um valor per capita nacional mínimo, 
definido em Portaria do Ministro da Saúde. 
d) Nas microrregiões não qualificadas, o financiamento 
dos procedimentos constantes do M1 desta Norma 
continuará sendo feito de acordo com a lógica de 
pagamento por produção. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Sobre o Decreto Nº 7.508 de julho de 2011, “artigo 
2º Para efeito deste Decreto, considera-se:”EXCETO: 
a) Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à 
saúde do usuário no SUS; 
b) Região de Saúde - espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 
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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; 
c) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da 
assistência à saúde; 
d) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica - documento 
que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou 
do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropriados, quando 
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de 
controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos 
resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores 
do SUS.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Leia as afirmativas:   
I) 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)  É a destinação de recursos públicos para auxílios 
ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 
III) 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) Lei complementar, que será reavaliada pelo menos 
a cada cinco anos, estabelecerá:   
Na constituição federal, Art. 199. A assistência à saúde 
é livre à iniciativa privada, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas II e III.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
25) O atendimento no Programa de Saúde da Família – 
PSF deve ser sempre realizado por uma equipe 
multiprofissional. A constituição da equipe deve ser 
planejada levando-se em consideração alguns 
princípios básicos: Analise as afirmativas abaixo 
sobre alguns desses princípios 
I) o enfrentamento dos determinantes do processo 
saúde/ doença. 
II) a identificação de indivíduos e famílias expostos a 
situações de risco. 
III) a ênfase na prevenção, sem descuidar do 
atendimento curativo. 
IV) o atendimento nas clínicas básicas de pediatria, 
ginecologia obstetrícia, clínica médica e clínica 
cirúrgica (pequenas cirurgias ambulatoriais). 
V) a parceria com a comunidade e as possibilidades 
locais. 
VI) o incentivo a formação dos conselhos locais de 
saúde. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, IV, V 
b) Apenas II, III, IV, VI. 
c) Apenas I, III, IV, V. 
d) Apenas III, IV, V, VI. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 

26) A Portaria Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 
conforme normatização vigente do SUS, define a 
organização de Redes de Atenção à Saúde (RAS) 
como estratégia para um cuidado integral e 
direcionado as necessidades de saúde da população. 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde. Assinale a alternativa 
CORRETA sobre as funções: 
a) Coordenar o cuidado: ser a modalidade de atenção e de 
serviço de saúde com o mais elevado grau de 
descentralização e capilaridade, cuja participação no 
cuidado se faz sempre necessária. 
b) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e 
demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos 
e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na 
perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos 
indivíduos e grupos sociais. 
c) Ordenar as redes: elaborar, acompanhar e gerir projetos 
terapêuticos singulares, bem como acompanhar e 
organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção 
das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre 
os diversos pontos de atenção responsabilizando-se pelo 
cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através 
de uma relação horizontal, contínua e integrada com o 
objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção 
integral. 
d) Ser base: reconhecer as necessidades de saúde da 
população sob sua responsabilidade, organizando as 
necessidades desta população em relação aos outros 
pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a 
programação dos serviços de saúde parta das 
necessidades de saúde dos usuários. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
27)  Conforme a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Defina   a Atenção de 
Média Complexidade (MC), assinalando a alternativa 
CORRETA: 
a) Compreende um conjunto de ações e serviços 
ambulatoriais e hospitalares que visam atender os 
principais problemas de saúde da população, cuja prática 
clínica demande a disponibilidade de profissionais 
especializados e a utilização de recursos tecnológicos de 
apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua 
oferta em todos os municípios do país. 
b) Compreende o reconhecimento formal da constituição 
das regiões/microrregiões, da organização dos sistemas 
funcionais de assistência à saúde e do compromisso 
firmado entre o estado e os municípios componentes dos 
módulos assistenciais, para a garantia do acesso de toda 
a população residente nestes espaços territoriais a um 
conjunto de ações e serviços correspondente ao nível de 
assistência à saúde. 
c) Compreende um conjunto mínimo de procedimentos de 
média complexidade como primeiro nível de referência 
intermunicipal, com acesso garantido a toda a população 
no âmbito microrregional, ofertados em um ou mais 
módulos assistenciais. 
d) Compreende a unidade organizacional do Ministério da 
Saúde responsável pela regulamentação de critérios, 
fluxos e instrumentos do processo de avaliação da 
Atenção Básica para efeito de habilitação e manutenção 
nas condições de gestão definidas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
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28) De acordo com a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde- – NOB-SUS de 1996. 
Assinale a alternativa CORRETA acerca de um dos 
papeis do gestor federal: 
a) Promover as condições e incentivar o poder municipal 
para que assuma a gestão da atenção a saúde de seus 
munícipes, sempre na perspectiva da atenção integral. 
b) Assumir, em caráter transitório, a gestão da atenção à 
saúde daquelas populações pertencentes a municípios 
que ainda não tomaram para si esta responsabilidade. 
c) Ser o promotor da harmonização, da integração e da 
modernização dos sistemas municipais. 
d) Promover as condições e incentivar o gestor estadual 
com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, 
de modo a conformar o SUS-Estadual. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Com base na Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde- – NOB-SUS de 1996, assinale 
a alternativa CORRETA que apresenta uma 
responsabilidade da gestão plena da atenção básica: 
a) Elaboração de toda a programação municipal, 
contendo, inclusive, a referência ambulatorial 
especializada e hospitalar, com incorporação negociada à 
programação estadual. 
b) Elaboração de programação municipal dos serviços 
básicos, inclusive domiciliares e comunitários, e da 
proposta de referência ambulatorial especializada e 
hospitalar para seus munícipes, com incorporação 
negociada à programação estadual. 
c) Gerência de unidades próprias, ambulatoriais e 
hospitalares, inclusive as de referência. 
d) Normalização e operação de centrais de controle de 
procedimentos ambulatoriais e hospitalares relativos à 
assistência aos seus munícipes e à referência 
intermunicipal. 
e) Nenhuma das alternativas., 
 
30) Disposto no Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 
2011. Complete a lacuna do Art. 17.  O ______________ 
será utilizado na identificação das necessidades de 
saúde e orientará o planejamento integrado dos entes 
federativos, contribuindo para o estabelecimento de 
metas de saúde.  
a) Conselho Nacional de Saúde 
b) Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde 
c) Mapa da Saúde 
d) Serviço Especial de Acesso Aberto 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído 
pelo conjunto das ações e de serviços de saúde sob 
gestão pública. O SUS consolidou-se, ao longo de 
duas décadas, como a maior política de Estado do 
País, promotor de inclusão e justiça social. Marque 
V(verdadeiro) e F(falso) acerca de alguns  resultados 
obtidos pelo SUS nos últimos  vinte anos: 
(   ) A estratégia Saúde da Família iniciou o ano de 
2012 com 30.300 equipes prestando serviços de 
atenção primária em saúde em mais de 5.000 
municípios e cobertura de 96 milhões de habitantes 
(SIAB). Com esse resultado, tem havido uma redução 
significativa da mortalidade infantil, a ampliação do 
número de consultas de pré-natal, a diminuição da 
desnutrição e ampliação da adesão à vacinação.  

(  ) O Brasil eliminou o sarampo, em 2007; interrompeu 
a transmissão do cólera, em 2005, da rubéola, em 
2009, e a transmissão vetorial de Chagas, em 2006. 
 (  ) O Sistema Nacional de Transplantes é hoje 
respeitado pela sociedade brasileira, pelos pacientes e 
pela comunidade transplantadora. Graças a esse 
trabalho, o Brasil figura hoje no segundo lugar em 
número absoluto de transplantes realizados ao ano em 
todo o mundo. Foram realizados, em 2009, 20.200 
transplantes, sendo mais de 90% pelo SUS. 
(  ) O SUS consolidou-se como o principal fornecedor 
de medicamentos e o mercado de genéricos está 
crescendo com o aumento de novos registros de 
medicamentos. 
Assinale a alternativa que condiz com a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, F, V. 
b) V, F, F, V. 
c) F, V, V, F. 
d) F, V, V, V. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
32) A respeito das atribuições comuns e competências 
específicas de cada esfera de governo na gestão do 
SUS, assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde uma atribuição comum da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, em seu 
âmbito administrativo: 
a) participar na formulação e na implementação das 
políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de 
saneamento básico e relativas às condições e aos 
ambientes de trabalho. 
b) participar na formulação da política e na execução das 
ações de saneamento básico e colaborar na proteção e na 
recuperação do meio ambiente. 
c) participar da formulação da política e da execução de 
ações de saneamento básico. 
d) participar do planejamento, da programação e da 
organização da rede regionalizada e hierarquizada do 
Sistema Único de Saúde, em articulação com sua direção 
estadual. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Quando se apresenta na forma de doença invasiva, 
caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, 
sendo a meningite meningocócica a mais frequente 
delas e a meningococcemia a forma mais grave, sendo 
a doença meningocócica uma infecção bacteriana 
aguda. Assinale a alternativa CORRETA   sobre alguns 
exames para o esclarecimento diagnóstico de casos 
suspeitos de doença meningocócica: 
a)  Contraimuneletroforese cruzada (CIE) – pode ser 
realizada com diversos tipos de fluidos corporais, 
principalmente líquido cefalorraquidiano (LCR), sangue e 
raspado de lesões petequeais. É considerado padrão ouro 
para diagnóstico da doença meningocócica, por ter alto 
grau de especificidade. Tem como objetivo o isolamento 
da bactéria para identificação da espécie, e 
posteriormente o sorogrupo, sorotipo e sorossubtipo do 
meningococo invasivo. 
b) Cultura– permite a contagem e o diferencial das células; 
e as dosagens de glicose e proteínas do LCR. Traduz a 
intensidade do processo infeccioso e orienta a suspeita 
clínica, mas não deve ser utilizado para conclusão do 
diagnóstico final, pelo baixo grau de especificidade.  
c) Bacterioscopia direta – pode ser realizada a partir do 
LCR e outros fluidos corpó- reos normalmente estéreis e 
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de raspagem de petéquias. A coloração do LCR pela 
técnica de Gram permite, ainda que com baixo grau de 
especificidade, caracterizar morfológica e tintorialmente as 
bactérias presentes – no caso do meningococo, um 
diplococo gram-negativo.   
d) Exame quimiocitológico do LCR – o material clínico 
preferencial para o ensaio é o LCR e o soro. A técnica 
detecta os antígenos do meningococo A, B, C e W 
presentes na amostra clínica. Apesar de apresentar uma 
alta especificidade (em torno de 90%), a sensibilidade é 
baixa, especialmente em amostras de soro. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Coqueluche doença infecciosa aguda, de alta 
transmissibilidade, de distribuição universal. 
Importante causa de morbimortalidade infantil. 
Compromete especificamente o aparelho respiratório 
(traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos 
de tosse seca. Em lactentes, pode resultar em um 
número elevado de complicações e até em morte. 
Assinale a alternativa CORRETA que condiz com a 
fase catarral da coqueluche: 
a) Geralmente é afebril ou com febre baixa, mas, em 
alguns casos, ocorrem vários picos de febre no decorrer 
do dia. Apresenta como manifestação típica os paroxismos 
de tosse seca caracterizados por crise súbita, 
incontrolável, rápida e curta, com cerca de cinco a dez 
tossidas em uma única expiração. Durante os acessos, o 
paciente não consegue inspirar, apresenta protrusão da 
língua, congestão facial e, eventualmente, cianose, que 
pode ser seguida de apneia e vômitos. 
b) Os paroxismos de tosse desaparecem e dão lugar a 
episódios de tosse comum. Essa fase persiste por duas a 
6 semanas e, em alguns casos, pode se prolongar por até 
3 meses. Infecções respiratórias de outra natureza, que se 
instalam durante a convalescença da coqueluche, podem 
provocar o reaparecimento transitório dos paroxismos. 
c) Com duração de uma a duas semanas, inicia-se com 
manifestações respiratórias e sintomas leves (febre pouco 
intensa, mal-estar geral, coriza e tosse seca), seguidos 
pela instalação gradual de surtos de tosse, cada vez mais 
intensos e frequentes, evoluindo para crises de tosses 
paroxísticas. 
d) Ocorre uma inspiração profunda através da glote 
estreitada, podendo originar o som denominado de 
“guincho”. O número de episódios de tosse paroxística 
pode chegar a 30 em 24 horas, manifestando-se mais 
frequentemente à noite. A frequência e a intensidade dos 
episódios de tosse paroxística aumentam nas duas 
primeiras semanas e, depois, diminuem paulatinamente. 
Essa fase dura de duas a 6 semanas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
35)  Assinale a alternativa que NÃO apresenta os 
componentes da vigilância em saúde.  
a) a vigilância e controle das doenças transmissíveis; a 
vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. 
b) a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental 
em saúde. 
c) vigilância da saúde do trabalhador. 
d) vigilância sanitária. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Analise as afirmativas abaixo referente a algumas 
diretrizes sobre a promoção à saúde do idoso: 
I) Estímulo às ações Inter setoriais, visando à 
integralidade da atenção. 

II) Elaboração de normas técnicas referentes à atenção 
à saúde da pessoa idosa no SUS. 
III) Promoção de cooperação nacional e internacional 
das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa. 
IV) Provimento de recursos capazes de assegurar 
qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa. 
V) Estimulo a pesquisas nas áreas de interesse do 
envelhecimento e da atenção à saúde da pessoa 
idosa. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, IV e V. 
b) Apenas I, III e IV. 
c) Apenas II e V. 
d) Apenas II, III, IV, V. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
37)  Os Sistemas   de   Informações  de Saúde auxiliam  
o processo de planejamento, monitoramento e 
avaliação dos serviços de saúde. Acerca do   Sistemas 
de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Possibilita a captação de dados sobre mortalidade, de 
forma abrangente, para subsidiar as diversas esferas de 
gestão na saúde pública. 
b) Coleta, transmite e dissemina dados gerados 
rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, 
nas três esferas de governo. 
c) Registra as características dos estabelecimentos, tais 
como tipo, leitos, serviços, equipamentos. O sistema 
registra também a mantenedora, as habilitações, sua 
forma de relacionamento com o SUS (regras contratuais) e 
seus profissionais dos estabelecimentos, com ou sem 
vínculo empregatício. 
d) Captação e processamento das contas ambulatoriais do 
SUS, que representam mais de 200 milhões de 
atendimentos mensais. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Em relação a biossegurança em estabelecimentos 
de saúde sobre os princípios ativos utilizados nos 
desinfetantes hospitalares assinale a alternativa 
CORRETA referente ao mecanismo de ação dos 
fenólicos: 
a) Inativação do sistema enzimático e perda de 
metabólitos essenciais pela parede celular. 
b) Induz à desnaturação de proteínas e à inibição da 
produção do metabolismo essencial para a rápida divisão 
celular. 
c) Inativação de enzimas produtoras de energia, 
desnaturação de proteínas celulares e ruptura de 
membrana celular. 
d) Inibição de reação enzimática básica da célula, 
desnaturação de proteína e inativação de ácidos 
nucléicos. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
39) A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas tem como propósito garantir aos povos 
indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de 
acordo com os princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. Para o alcance desse propósito são 
estabelecidas algumas diretrizes, assinale a 
alternativa que contempla três dessas diretrizes: 
a) preparação de recursos humanos para atuação em 
contexto intercultural; monitoramento das ações de saúde 
dirigidas aos povos indígenas; articulação dos sistemas 
tradicionais indígenas de saúde. 
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b)  proteção dos direitos dos povos indígenas; garantia do 
respeito pela integridade indígena; plena efetividade dos 
direitos sociais, econômicos e culturais dos povos 
indígenas. 
c)  os povos indígenas deverão gozar plenamente dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais, sem 
obstáculos nem discriminação; reconhecimento e proteção 
os valores e práticas sociais, culturais religiosos e 
espirituais próprios dos povos indígenas; conjunto de 
políticas, programas, projetos, ações e atividades que 
servem de base para o desenvolvimento socioeconômico 
das populações indígenas brasileiras. 
d) construção e entrega de casas para as populações 
indígenas; atendimento de Alta e Média Complexidade 
que respeite as especificidades indígenas; capacitação de 
servidores para atuar junto aos povos Indígenas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
40)  Complete a lacuna a seguir : A ______________de 
campo de casos, surtos, epidemias ou outras formas 
de emergência em saúde é uma atividade obrigatória 
de todo sistema local de vigilância em saúde, cuja 
execução primária é responsabilidade de cada 
respectiva unidade técnica que, nesse contexto, pode 
ser apoiada pelos demais setores relacionados e 
níveis de gestão do Sistema Único de Saúde. 
a) vigilância em saúde 
b) investigação epidemiológica 
c) vigilância baseada em eventos 
d) investigação participativa 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
 
 


