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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 apenas	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“A bondade é a delicadeza das almas grosseiras.” Fernando Pessoa

ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas da Prova Objetiva:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não	devem	ser	dobradas,	amassadas	ou	rasuradas.

ATENÇÃO: Período de Sigilo:	não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorridas	1	(uma)	
hora	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar-se,	em	hipótese	alguma,	de	lapiseira,	corretivos,	borracha	ou	outro	material	
distinto	do	constante	no	item	10.7.12	do	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	terão	
seu	uso	permitido.	Quaisquer	aparelhos	eletrônicos	como	telefone	celular,	smartphones,	tablets,	relógios	(ainda	que	analógico),	enquanto	na	
sala	de	provas,	deverão	permanecer	desligados,	tendo	sua	bateria	retirada.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	nas	Folhas	
de	Respostas,	bem	como	as	orientações	e	instruções	expedidas	pela	Fundep	durante	a	realização	das	provas,	complementam	o	Edital	e	
deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	Não	haverá	substituição	das	Folhas	de	Respostas	por	erro	do	candidato.	 
O	candidato	não	poderá	levar	o	seu	Caderno	de	Questões	da	Prova	Objetiva.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	espécie	
de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	
o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	quaisquer	outros	meios.	Poderá,	ainda,	ser	eliminado	o	candidato	que:	tratar	com	
falta	de	urbanidade	os	examinadores,	auxiliares,	aplicadores	ou	autoridades	presentes;	portar	arma(s)	no	local	de	realização	das	provas,	ainda	
que	de	posse	de	documento	oficial	de	licença	para	o	respectivo	porte.

O Caderno de Questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br>, no dia 17 de dezembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10	 (dez) questões  
de Saúde Pública no Brasil,	10	(dez) questões de Atualidades Saúde e 20	(vinte) 
questões de Conhecimentos Específicos,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

QUESTÃO 1

Em	 relação	 ao	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A)	 A	participação	comunitária	na	gestão	do	sistema	
é uma das principais diretrizes.

B)	 A	 gestão	 centralizada	 no	 governo	 federal	
garante	unicidade	das	ações	em	todo	o	território	
nacional.

C)	 O	 acesso	 aos	 serviços	 de	 saúde	 é	 garantido	
a	 todos	 os	 cidadãos	 devido	 ao	 seu	 caráter	
universal.

D)	 A	atenção	primária,	de	média	e	alta	complexidade	
garantem	 aos	 cidadãos	 a	 integralidade	 do	
cuidado.

QUESTÃO 2

A	 média	 complexidade	 ambulatorial	 é	 composta	 por	
ações	 e	 serviços	 que	 visam	 atender	 aos	 principais	
problemas	e	agravos	de

A)	 saúde	 da	 população,	 cuja	 complexidade	 da	
assistência	 na	 prática	 clínica	 demande	 a	
disponibilidade	 de	 profissionais	 especializados	
e	a	utilização	de	 recursos	 tecnológicos,	para	o	
apoio	diagnóstico	e	tratamento.

B)	 saúde	 da	 população,	 cuja	 complexidade	
da	 assistência	 na	 prática	 clínica	 demande	
tecnologias	 de	 elevada	 complexidade	 e	 baixa	
densidade,	que	devem	resolver	os	problemas	de	
saúde	de	maior	frequência	e	relevância	em	seu	
território.

C)	 alta	 gravidade	 clínica,	 cuja	 complexidade	
da	 assistência	 na	 prática	 clínica	 demande	 a	
disponibilidade	de	profissionais	especializados	e	
a	baixa	utilização	de	recursos	tecnológicos.

D)	 saúde	 da	 população,	 cuja	 complexidade	 da	
assistência	 na	 prática	 clínica	 demande	 a	
disponibilidade	 de	 profissionais	 especializados.	
É	 realizada	 preferencialmente	 por	 serviços	
terceirizados	ou	contratados	pelo	Sistema	Único	
de	Saúde.	

QUESTÃO 3

Em	 relação	 à	 alta	 complexidade	 no	Sistema	Único	 de	
Saúde,	avalie	as	seguintes	afirmativas.

I.	 Conjunto	de	procedimentos	que,	no	contexto	do	
SUS,	envolve	alta	tecnologia	e	alto	custo.

II.	 Tem	o	objetivo	de	propiciar	à	população	acesso	a	
serviços	qualificados,	 integrando-os	aos	demais	
níveis	de	atenção	à	saúde.	

III.	 As	 principais	 áreas	 que	 compõem	 a	 alta	
complexidade	do	SUS,	e	que	estão	organizadas	
em	 “redes”,	 são:	 assistência	 ao	 paciente	
portador	 de	 doença	 renal	 crônica	 (por	 meio	
dos	 procedimentos	 de	 diálise),	 assistência	 ao	
paciente	oncológico	e	cirurgia	cardiovascular.

IV.	 Os	 procedimentos	 da	 alta	 complexidade	
encontram-se	 relacionados	 na	 tabela	 do	 SUS,	
em	 sua	 maioria	 no	 Sistema	 de	 Informações	
Hospitalares	do	SUS,	e	estão	também	no	Sistema	
de	Informações	Ambulatoriais.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I,	II	e	III,	apenas.

B)	 I	e	IV,	apenas.

C)	 II,	III	e	IV,	apenas.

D)	 I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 4

Considerando	 os	 Sistemas	 Estaduais	 de	 Urgência	 e	
Emergência	 como	 parte	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	
considere	as	seguintes	afirmativas.

I.	 Os	serviços	de	Urgência	e	Emergência	ofertados	
são	de	responsabilidade	exclusiva	dos	estados	e	
do Distrito Federal. 

II.	 Têm	como	princípios	e	diretrizes	a	universalidade,	
a	integralidade	e	a	equidade	de	acesso,	além	do	
caráter	regionalizado	e	hierarquizado.

III. Os municípios menores devem se estruturar para 
acolher	os	pacientes	acometidos	por	agravos	de	
urgência,	 de	 caráter	 clínico,	 traumato-cirúrgico,	
gineco-obstétrico	 e	 psiquiátrico,	 sejam	 estes	
adultos,	 crianças	 ou	 recém-nascidos,	 realizar	
a	 avaliação	 e	 estabilização	 inicial	 destes	 e	
providenciar	 sua	 transferência	 para	 os	 serviços	
de	referência	locorregionais,	seja	para	elucidação	
diagnóstica	 através	 de	 exames	 especializados,	
avaliação	médica	especializada	ou	internação.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 II	e	III,	apenas.

C)	 I	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.
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QUESTÃO 5

De	acordo	com	Mendes	(2011),	a	crise	contemporânea	
dos	sistemas	de	atenção	à	saúde	reflete	o	desencontro	
entre	 uma	 situação	 epidemiológica	 dominada	 por	
condições	 crônicas	 e	 um	 sistema	 de	 atenção	 à	
saúde	 voltado	 para	 responder	 às	 condições	 agudas	
e	 às	 agudizações	 de	 condições	 crônicas,	 de	 forma	
fragmentada,	episódica	e	reativa.	O	autor	propõe	modelo	
de	redes	de	atenção	à	saúde	(RAS).

Sobre	as	RAS,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 São	 organizações	 poliárquicas	 de	 conjuntos	
de	 serviços	 de	 saúde,	 vinculados	 entre	 si	 por	
uma	 missão	 única,	 por	 objetivos	 comuns	 e	
por	 uma	 ação	 cooperativa	 e	 interdependente,	
que	 permitem	 ofertar	 uma	 atenção	 contínua	 e	
integral	 a	 determinada	 população,	 coordenada	
pela	Atenção	Primária	em	Saúde.

B)	 São	 complementares	 ao	 modelo	 de	 atenção	
à	saúde	piramidal,	no	qual	o	acesso	é	 feito	de	
forma	vertical.

C)	 Devem	ser	prestadas	no	tempo	e	no	lugar	certo,	
com	 o	 custo	 e	 a	 qualidade	 certos,	 de	 forma	
humanizada	 e	 segura	 e	 com	 equidade,	 com	
responsabilidades	 sanitária	 e	 econômica	 pela	
população	adscrita.

D)	 As RAS apresentam três elementos constitutivos: 
a	 população,	 a	 estrutura	 operacional	 e	 os	
modelos	de	atenção	à	saúde.	

QUESTÃO 6

Sobre	a	Relação	Nacional	de	Medicamentos	Essenciais,	
assinale a alternativa correta.

A)	 Apresenta	 o	 conjunto	 dos	 medicamentos	 a	
serem	disponibilizados	e	ofertados	aos	usuários	
do	SUS,	visando	à	garantia	da	integralidade	do	
tratamento medicamentoso. 

B)	 Compreende	 todas	 as	 apresentações	
farmacêuticas	disponíveis	para	comercialização	
no	país	e	tem	como	objetivo	ser	um	guia	para	a	
comunidade	leiga	e	profissional.

C)	 Representa os medicamentos essenciais para 
a	 população,	 utilizados	 para	 tratar	 as	 doenças	
mais	 prevalentes	 a	 baixo	 custo.	 Tem	 como	
principal	objetivo	orientar	a	produção	pública	de	
medicamentos.

D)	 Compreende	 produção	 pública	 de	 todos	 os	
medicamentos indicados para o atendimento das 
doenças	e	dos	agravos	no	âmbito	do	SUS,	que	
servirão	 como	 orientação	 para	 a	 composição	
das	 relações	 municipais	 de	 medicamentos	
essenciais	(Remume).	

QUESTÃO 7

Em	 relação	 ao	 Componente	 Básico	 da	 Assistência	
Farmacêutica	(CBAF),	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 É	constituído	por	uma	relação	de	medicamentos	
e	insumos	farmacêuticos,	voltados	aos	agravos	
prevalentes	e	prioritários	da	Atenção	Básica.

B)	 Além	dos	medicamentos,	incluem-se	as	plantas	
medicinais,	 drogas	 e	 derivados	 vegetais	 para	
manipulação	das	preparações	dos	fitoterápicos;	
matrizes	 homeopáticas	 e	 tinturas-mãe;	 e	 os	
medicamentos	 sulfato	 ferroso	 e	 ácido	 fólico	 do	
Programa	Nacional	de	Suplementação	de	Ferro.

C)	 Seu	 financiamento	 é	 de	 responsabilidade	
exclusiva	do	Ministério	da	Saúde.	

D)	 Além	do	repasse	financeiro	pelo	Fundo	Nacional	
de	 Saúde	 aos	 estados	 e	 /	 ou	 municípios,	
o	 Ministério	 da	 Saúde	 é	 responsável	 pela	
aquisição	 e	 distribuição	 dos	 medicamentos	
insulina	humana	NPH	e	insulina	humana	regular,	
dos	 contraceptivos	 orais	 e	 injetáveis,	 além	 do	
dispositivo	intrauterino	(DIU)	e	do	diafragma,	que	
compõem	o	Programa	Saúde	da	Mulher.

QUESTÃO 8

De	acordo	com	a	Lei	nº	8080,	de	1990,	são	atribuições	
comuns	à	União,	aos	estados,	ao	Distrito	Federal	e	aos	
municípios,	exceto:

A)	 Administração	 dos	 recursos	 orçamentários	 e	
financeiros	destinados,	em	cada	ano,	à	saúde.

B)	 Acompanhamento,	 avaliação	 e	 divulgação	 do	
nível	 de	 saúde	 da	 população	 e	 das	 condições	
ambientais.

C)	 Formular,	 avaliar	 e	 apoiar	 políticas	 de	
alimentação	e	nutrição.

D)	 Organização	 e	 coordenação	 do	 sistema	 de	
informação	de	saúde.

QUESTÃO 9

São	objetivos	do	Sistema	Único	de	Saúde,	exceto:

A)	 Identificação	 e	 divulgação	 dos	 fatores	
condicionantes	e	determinantes	da	saúde.

B)	 Realização	 das	 ações	 assistenciais	 em	
detrimento das atividades preventivas.

C)	 Assistência	às	pessoas	por	intermédio	de	ações	
de	promoção,	proteção	e	recuperação	da	saúde.	

D)	 Formulação	 de	 política	 de	 saúde	 destinada	 a	
promover	a	saúde,	bem	como	seus	determinantes	
e condicionantes.
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QUESTÃO 10

Em	 relação	 à	 atenção	 primária	 em	 saúde,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A)	 É	de	responsabilidade	do	gestor	municipal.

B)	 Deve	 estar	 acessível	 a	 toda	 população	 em	
território	nacional.

C)	 Todos	 os	 municípios	 devem	 ter	 suficiência	 em	
atenção	primária.

D)	 Pode	 ser	 realizada	 em	 municípios	 polo	
ou	 regionais,	 desde	 que	 a	 população	 seja	
idealmente	referenciada.

ATUALIDADES SAÚDE

QUESTÃO 11

Paumgartten	 e	 colaboradores	 (2016)	 avaliaram	 a	
segurança	e	a	eficácia	do	femproporex	para	o	tratamento	
da	 obesidade	 através	 de	 uma	 revisão	 sistemática	 de	
ensaios clínicos randomizados. Os autores incluíram 
quatro	ensaios	clínicos	randomizados,	que	compararam	
o	 femproporex	 com	 placebo.	 Segundo	 os	 estudos	
incluídos,	o	 femproporex	apresenta	um	efeito	modesto	
para	a	redução	de	peso.	A	qualidade	metodológica	dos	
estudos	foi	considerada	baixa	

PAUMGARTTEN	et al.	Safety	and	efficacy	of	fenproporex	 
for	obesity	treatment:	a	systematic	review.	 

Rev. Saúde Publica.	v.	50.	n.	25.	2016.

Sobre	 os	 tipos	 de	 estudos	 epidemiológicos,	 é	 correto 
afirmar:

A)	 Segundo	a	pirâmide	de	evidências,	 os	ensaios	
clínicos	randomizados	são	o	tipo	de	estudo	com	
maior	nível	de	evidência,	seguido	pelas	revisões	
sistemáticas	de	literatura.

B)	 Os ensaios clínicos randomizados podem ser 
feitos	de	forma	observacional	ou	intervencionista,	
sendo	 principalmente	 utilizados	 para	 avaliação	
da	 efetividade	 e	 segurança	 de	 medicamentos,	
produtos	ou	serviços	de	saúde.

C)	 As	 principais	 características	 de	 uma	 revisão	
sistemática	 de	 literatura	 são:	 objetivos	
claramente	 definidos	 com	 os	 critérios	 de	
elegibilidade	dos	estudos	pré-definidos;	método	
reprodutível	 e	 explícito;	 busca	 sistemática	
que	 procura	 identificar	 todos	 os	 estudos	 que	
cumprem	 os	 critérios	 de	 elegibilidade;	 medida	
da validade dos resultados encontrados nos 
estudos;	 apresentação	 sistemática	 e	 síntese	
das características e resultados dos estudos 
incluídos.

D)	 Os ensaios clínicos randomizados podem ser 
prospectivos,	 nos	 quais	 se	 acompanha	 os	
pacientes	ao	longo	do	tempo,	ou	retrospectivos,	
nos	quais	os	pacientes	são	perguntados	sobre	a	
exposição	em	tempo	passado.

QUESTÃO 12

Segundo	Rosa	e	colaboradores	(2016),	a	“descontinuação	
de	 medicamentos	 é	 um	 problema	 global	 e,	 na	 última	
década,	cresceu	no	Brasil	prejudicando	todos	os	níveis	
de	 atenção,	 público	 e	 privado,	 da	 atenção	 primária	 à	
especializada”. 

Sobre	a	 “falta	de	medicamentos”,	avalie	as	afirmativas	
a	seguir.

I.	 Pode	ocorrer	em	decorrência	da	 interrupção	da	
produção	por	 inadequação	às	Boas	Práticas	de	
Fabricação.

II.	 É	mais	comum	quando	existe	um	grande	número	
de	fornecedores	para	determinado	produto.

III.	 Envolve	 questões	 técnicas	 e	 econômicas,	
interligadas	em	uma	complexa	rede	de	fatores.

Estão	corretas as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 13

Sobre	a	Relação	Nacional	de	Medicamentos	Essenciais	
(RENAME),	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 O	 acesso	 universal	 e	 igualitário	 aos	
medicamentos	está	vinculado	à	Rename	e	aos	
Protocolos	Clínicos	e	Diretrizes	Terapêuticas.

B)	 Na	Seção	B	da	RENAME,	os	itens	são	divididos	
de	 acordo	 com	 sua	 classificação	 Anatômica	
Terapêutica	Química	(ATC).

C)	 Na	seção	D,	são	indicados	os	relatórios	técnicos	
e	os	posicionamentos	da	Conitec	sobre	inclusão,	
exclusão	e	/	ou	alterações	de	medicamentos,	além	
de	informações	do	processo	de	incorporação	de	
novas	tecnologias	em	saúde	no	SUS.

D)	 O	 financiamento	 do	 Componente	 Básico	 da	
Assistência Farmacêutica é de responsabilidade 
exclusiva	 dos	 municípios.	 Aos	 estados,	 ao	
Distrito	 Federal	 e	 à	 União	 compete	 a	 seleção,	
a	programação,	a	aquisição,	o	armazenamento,	
o	 controle	 de	 estoque	 e	 prazos	 de	 validade,	
a	 distribuição	 e	 a	 dispensação	 dos	 demais	
medicamentos	 e	 insumos	 do	 Componente	
Estratégico	 e	 Componente	 Especializado	 da	
Assistência Farmacêutica.
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QUESTÃO 14

“A	Comissão	Nacional	de	 Incorporação	de	Tecnologias	
no	SUS	–	Conitec	foi	criada	pela	lei	nº	12.401,	de	28	de	
abril	de	2011,	que	dispõe	sobre	a	assistência	terapêutica	
e	a	incorporação	de	tecnologia	em	saúde	no	âmbito	do	
Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS”	

Disponível	em:	<www.conitec.org.br>.	

Segundo	a	lei	supracitada,	é	correto afirmar:

A)	 A	 Conitec	 deve	 assessorar	 o	 Ministério	 da	
Saúde	 em	 decisões	 sobre	 a	 incorporação,	
exclusão	 ou	 alteração	 pelo	 SUS	 de	 novos	
medicamentos,	produtos	e	procedimentos,	mas	
não	 a	 constituição	 ou	 a	 alteração	 de	 protocolo	
clínico ou de diretriz terapêutica.

B)	 A	 Conitec	 conta	 com	 a	 participação	 de	 um	
representante	 indicado	pelo	Conselho	Nacional	
de	 Saúde	 e	 dois	 representantes,	 especialistas	
na	 área,	 indicados	 pelo	 Conselho	 Federal	 de	
Medicina.

C)	 O	 processo	 de	 incorporação,	 a	 exclusão	
e	 a	 alteração	 de	 novos	 medicamentos,	
produtos	 e	 procedimentos	 pelo	 SUS	 serão	
conduzidos	através	da	instauração	de	processo	
administrativo.

D)	 O	 prazo	 de	 conclusão	 do	 processo	 de	
incorporação,	a	exclusão	e	a	alteração	de	novos	
medicamentos,	 produtos	 e	 procedimentos	
pelo	 SUS,	 a	 partir	 da	 data	 em	 que	 o	 pedido	
for	 protocolado,	 não	 deve	 ser	 superior	 a	 
180	dias,	prorrogáveis	por	mais	180	quando	as	
circunstâncias	exigirem.

QUESTÃO 15

A	 Relação	 Nacional	 de	 Medicamentos	 Essenciais,	 
depois	 da	 publicação	 do	 Decreto	 Presidencial	 
nº	7.508/2011,	foi	subdividida	em	quatro	seções:	A,	B,	C	
e	D.	Na	seção	A,	a	RENAME	é	apresentada,	conforme	
definido	 na	 Resolução	 da	 Comissão	 Intergestores	
Tripartide	(CIT)	nº	01/2012,	em	cinco	anexos.	

Analise	os	seguintes	itens:

I.	 Relação	 Nacional	 de	 Medicamentos	 do	
Componente	Básico	da	Assistência	Farmacêutica

II.	 Relação	 Nacional	 de	 Medicamentos	 do	
Componente	 Estratégico	 da	 Assistência	
Farmacêutica

III.	 Relação	Nacional	de	Medicamentos	Fitoterápicos

IV.	 Relação	Nacional	de	Insumos	Farmacêuticos

V.	 Relação	 Nacional	 de	 Medicamentos	 de	 Uso	
Hospitalar

São	anexos	que	compõem	a	RENAME

A)	 I,	II	e	III,	apenas.

B)	 I,	II,	IV	e	V,	apenas.

C)	 IV	e	V,	apenas.

D)	 I,	II,	III,	IV	e	V.

QUESTÃO 16

Em	 texto	 para	 a	 Associação	 Brasileira	 de	 Saúde	 
Coletiva,	 Onocko	 (2014)	 descreve-se	 o	 sofrimento	 de	
pacientes	com	transtornos	mentais	e	discorre-se	sobre	
as	 práticas	 de	 tratamento	 dizendo:	 “desde	 o	 início	 do	
século	 XX,	 as	 formas	 de	 segregação	 e	 encerramento	
dos	 doentes	 mentais	 foram	 sendo	 substituídas	 no	
mundo	 ocidental	 por	 novas	 formas	 de	 cuidado	 que	
buscam	o	convívio	na	comunidade	e	a	reinserção	social	
dos	outrora	excluídos”.	

Sobre	a	reforma	psiquiátrica,	é	incorreto afirmar:

A)	 O	 descobrimento	 da	 clorpromazina,	
primeiro	 antipsicótico	 aprovado	 para	 uso	 em	
populações,	 na	 década	 de	 1950,	 possibilitou	 a	
desinstitucionalização	 de	 pacientes	 psicóticos,	
representando um marco no cuidado com 
portadores	de	sofrimento	mental.

B)	 Da	 década	 de	 1970	 em	 diante,	 o	 mundo	
ocidental	passou	por	uma	mudança	de	práticas	
e	paradigmas	que	culminou	com	a	 redução	de	
leitos	 em	 hospitais	 psiquiátricos,	 e	 o	 foco	 do	
tratamento	voltado	para	o	tratamento	comunitário	
das	doenças	mentais.

C)	 A	 Lei	 nº	 10.216/2001,	 que	 dispõe	 sobre	 a	
proteção	 e	 os	 direitos	 das	 pessoas	 portadoras	
de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial	em	saúde	mental,	determina	que	a	
internação,	 em	qualquer	 de	 suas	modalidades,	
só	 será	 indicada	 quando	 os	 recursos	 
extra-hospitalares	se	mostrarem	insuficientes.

D)	 A	 Lei	 nº	 10.216/2001,	 que	 dispõe	 sobre	 a	
proteção	 e	 os	 direitos	 das	 pessoas	 portadoras	
de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial	 em	 saúde	 mental,	 reconhece	 três	
tipos	 de	 internação	 psiquiátrica:	 a	 internação	
voluntária,	que	tem	o	consentimento	do	usuário;	
a	internação	involuntária,	realizada	pela	justiça,	
e	a	 internação	compulsória,	que	é	determinada	
pela	família.

QUESTÃO 17

O	 Decreto	 nº	 7.508/2011,	 na	 seção	 II,	 relata	 sobre	 a	
Relação	Nacional	de	Medicamentos	Essenciais	e	define	
os	 requisitos	 necessários	 para	 o	 acesso	 universal	 e	
igualitário	à	assistência	farmacêutica.	

A	respeito	desses	requisitos,	analise	os	itens	a	seguir

I.	 Estar	o	usuário	assistido	por	ações	e	serviços	de	
saúde	do	SUS.

II.	 Ter	o	medicamento	sido	prescrito	por	profissional	
de	saúde,	no	exercício	 regular	de	suas	 funções	
no SUS.

III.	 Estar	 a	 prescrição	 em	 conformidade	 com	 a	
Rename	 e	 os	 Protocolos	 Clínicos	 e	 Diretrizes	
Terapêuticas	 ou	 com	 a	 relação	 específica	
complementar	estadual,	distrital	ou	municipal	de	
medicamentos.

IV.	 Ter	 a	 dispensação	 ocorrido	 em	 unidades	
indicadas	pela	direção	do	SUS.

Apresentam requisitos corretos os itens

A)	 I	e	II,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.

C)	 I,	III	e	IV,	apenas.
D)	 I,	II,	III	e	IV.
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QUESTÃO 18

“O	 relatório	 da	 Comissão	 Nacional	 de	 Incorporação	
de	 Tecnologias	 no	 SUS	 levará	 em	 consideração,	
necessariamente:	 I	 –	 as	 evidências	 científicas	 sobre	
a	 eficácia,	 a	 acurácia,	 a	 efetividade	 e	 a	 segurança	
do	 medicamento,	 produto	 ou	 procedimento	 objeto	
do	 processo,	 acatadas	 pelo	 órgão	 competente	 para	
o	 registro	 ou	 a	 autorização	 de	 uso;	 II	 –	 a	 avaliação	
econômica	comparativa	dos	benefícios	e	dos	custos	em	
relação	às	tecnologias	já	incorporadas,	inclusive	no	que	
se	 refere	 aos	 atendimentos	 domiciliar,	 ambulatorial	 ou	
hospitalar,	quando	cabível.”	(Lei	nº	1.2401/2011).	

Com	 relação	 à	 avaliação	 econômica	 comparativa,	
descrita	nesse	trecho,	é	incorreto afirmar:

A)	 Os	 tipos	 de	 avaliações	 econômicas	 completas	
mais	 comumente	 descritos	 na	 literatura	 são:	
Análise	de	Custo-Efetividade;	Análise	de	Custo-
Utilidade;	Análise	de	Custo-Benefício;	Análise	de	
Minimização	de	Custo.

B)	 As	Análises	de	Minimização	de	Custo	relacionam	
os custos de alternativas terapêuticas em 
relação	a	uma	medida	de	efetividade	 /	eficácia	
em	unidades	ajustadas	pela	qualidade.

C)	 As	Análises	de	Custo-Efetividade	relacionam	os	
custos	 de	 alternativas	 terapêuticas	 em	 relação	
a	 uma	 medida	 de	 efetividade	 /	 eficácia	 em	
unidades naturais.

D)	 As	Análises	 de	 Custo-Benefício	 relacionam	 os	
custos	 de	 alternativas	 terapêuticas	 em	 relação	
a	 uma	 medida	 de	 efetividade	 /	 eficácia	 em	
unidades	monetárias.

QUESTÃO 19

“De	 acordo	 com	 o	 último	 boletim	 epidemiológico	
disponibilizado	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 até	 o	 dia	 
28	de	maio	de	2016	foram	registrados	1.294.583	casos	
prováveis	de	dengue	no	Brasil,	122.762	possíveis	casos	
de	 febre	 de	 chikungunya	 e	 161.241	 casos	 prováveis	
de	 febre	pelo	 vírus	zika.	As	 três	viroses	são	 infecções	
transmitidas	pelos	mesmos	vetores,	os	mosquitos	Aedes 
aegypiti e o Aedes albopictus.	O	clima	quente	e	úmido,	
predominante	 no	 país,	 é	 propício	 ao	 estabelecimento	
de	 mosquitos,	 como	 os	 do	 gênero	Aedes,	 vetores	 de	
doenças	que	se	desenvolvem	principalmente	em	zonas	
tropicais e subtropicais.” 

ESTADO	DE	MINAS,	13/07/2016 
Disponível	em:	<http://www.em.com.br/>.	

Sobre	os	sintomas	mais	comuns	das	doenças,	é	incorreto 
afirmar:

A)	 As	dores	nas	articulações	são	mais	 frequentes	
em	pacientes	acometidos	pela	chikungunya	em	
comparação	à	dengue	e	zika.

B)	 O	 acometimento	 neurológico	 é	 mais	 frequente	
em	 pacientes	 com	 zika	 em	 comparação	 à	
dengue	e	chikungunya.

C)	 A ocorrência de manchas na pele é mais 
frequente	em	pacientes	acometidos	pela	dengue	
em	comparação	à	chikungunya	e	zika.

D)	 As	três	doenças	podem	causar	dor	nos	músculos	
com	frequência,	dependendo	da	infecção.	

QUESTÃO 20

A	 Lei	 nº	 8.080/1990	 determinou	 que	 está	 incluída	
no	 campo	 de	 atuação	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 a	
execução	de	ações	de	assistência	 terapêutica	 integral,	
inclusive	farmacêutica.	

Sobre	a	assistência	 farmacêutica	no	Sistema	Único	de	
Saúde,	é	incorreto afirmar:

A)	 O	 Componente	 Estratégico	 da	 Assistência	
Farmacêutica,	 que	 fica	 sob	 organização	 das	
secretarias	 estaduais	 de	 saúde,	 é	 financiado	
com	 recursos	 do	 Ministério	 da	 Saúde	 e	
disponibiliza medicamentos e insumos para 
prevenção,	diagnóstico,	tratamento	e	controle	de	
doenças	 e	 agravos	 específicos,	 contemplados	
em	programas	estratégicos	de	saúde	do	SUS.

B)	 O	 Componente	 Básico	 da	 Assistência	
Farmacêutica	 inclui	 plantas	 medicinais,	 drogas	
e	 derivados	 vegetais	 para	 manipulação	 das	
preparações	dos	fitoterápicos	da	RENAME.

C)	 Entre	as	doenças	contempladas	pelo	Componente	
Estratégico	 da	 Assistência	 Farmacêutica	 estão:	
tuberculose,	 hanseníase,	 malária,	 leishmaniose,	
doença	 de	 Chagas,	 cólera,	 esquistossomose,	
leishmaniose,	 filariose,	 meningite,	 oncocercose,	
peste,	 tracoma,	 micoses	 sistêmicas	 e	 outras	
doenças	decorrentes	e	perpetuadoras	da	pobreza.

D)	 Entre	as	doenças	contempladas	pelo	Componente	
Especializado	da	Assistência	Farmacêutica	estão:	
influenza,	 HIV/AIDS,	 doenças	 hematológicas,	
tabagismo	e	deficiências	nutricionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

QUESTÃO 21

Analise	o	caso	clínico	a	seguir.

Uma	 paciente	 de	 60	 anos	 de	 idade	 queixa-se	 de	 dor	
abdominal	 e	 colúria.	 Na	 HPP,	 ela	 relata	 episódios	
semelhantes	 há	 15	 anos,	 quando	 foi	 submetida	 à	
colecistectomia	 e	 exploração	 das	 vias	 biliares	 com	
remissão	dos	sintomas.	Ao	exame	 físico,	apresenta-se	
em	regular	estado	geral,	com	 icterícia	de	++/4	e	dor	à	
palpação	em	hipocôndrio	direito.	Os	exames	laboratoriais	
mostram	elevação	da	fosfatase	alcalina	e	da	bilirrubina	
com	 predomínio	 da	 direta.	 A	 ultrassonografia	 mostra	
dilatação	acentuada	da	via	biliar	principal	com	2,5	cm	de	
diâmetro,	múltiplas	 imagens	 sugestivas	de	 cálculos	na	
sua	porção	terminal	e	ausência	da	vesícula	biliar.	Esses	
achados	são	confirmados	por	colangiorressonância	que	
revela	a	existência	de	oito	cálculos	no	hepatocolédoco.	

A	melhor	conduta	nesse	caso	é	a	realização	de

A)	 CPRE	+	esfincterotomia	endoscópica.
B)	 coledocolitotomia	+	anastomose	biliodigestiva.
C)	 exploração	das	vilas	biliares	+	coledocostomia	à	

Kehr.
D)	 esfincteroplastia	 transduodenal	 +	 litotomia	

retrógrada.
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QUESTÃO 22

Qual	é	o	distúrbio	acidobásico	mais	comum em pacientes 
cirróticos	com	hipertensão	porta?

A)	 Alcalose	metabólica

B)	 Acidose	respiratória

C)	 Acidose	metabólica

D)	 Alcalose mista

QUESTÃO 23

Relacione	 a	 COLUNA	 II	 de	 acordo	 com	 a	COLUNA	 I,	
associando	 a	 semiotécnica	 no	 abdome	 aguda	 à	 sua	
definição.

COLUNA I

1.	 Extensão	e	abdução	da	coxa	direita	em	decúbito	
lateral	esquerdo	seguida	de	dor.

2.	 Dor	 à	 compressão	 da	 FID	 com	 elevação	 do	
membro	inferior	direito	estendido.

3.	 Rotação	 interna	 da	 coxa	 manifestando	 dor	 em	
hipogástrico.

4.	 Dor	na	fossa	ilíaca	direita	quando	se	comprime	a	
fossa	ilíaca	esquerda.

5.	 Diferencial	das	temperaturas	axilar	e	retal	maior	
do	que	um	grau.

COLUNA II

(			)	Sinal	de	Rovsing

(			)	Sinal	de	Lenander

(			)	Sinal	do	obturador

(			)	Sinal	do	Psoas

(			)	Sinal	de	Lasègue

Assinale a sequência correta.

A)	 4 5 3 1 2

B)	 4 5 2 1 3

C)	 3 4 5 1 2

D)	 3 4 5 2 1

QUESTÃO 24

Os	tumores	malignos	retroperitoneais	são	quatro	vezes	
mais	frequentes	que	os	benignos.
Suas	formas	mais	comuns,	que	constituem	cerca	de	um	
terço	dos	casos,	na	maioria	das	grandes	séries,	são	os

A)	 lipossarcomas.

B)	 fibrossarcomas.

C)	 leiomiossarcomas.

D)	 linfossarcomas.

QUESTÃO 25

Assinale	a	tríade	que	firma	o	diagnóstico	da	fissura	anal.

A)	 Fissura	 anal,	 papila	 anal	 hipertrófica	 e	 plicoma	
anal sentinela.

B)	 Fissura	 anal,	 estenose	 retal	 e	 sangramento	
baixo.

C)	 Sangramento	retal,	dor	e	constipação.

D)	 Estenose	esfincteriana,	sangramento	e	dor.

QUESTÃO 26

A	herniação	que	aparece	no	triângulo	lombar	superior	é	
denominada hérnia de

A)	 Petit.

B)	 Spigel.

C)	 Grynfeltt.

D)	 Garengeot.

QUESTÃO 27

A	 perfuração	 espontânea	 do	 esôfago	 que	 ocorre	
geralmente	 após	 episódios	 de	 vômitos	 incoercíveis	 é	
conhecida como síndrome de

A)	 Boerhaave.

B)	 Malorry-Weiss.

C)	 Verner-Morrison.

D)	 Fergusson.

QUESTÃO 28

Qual	 é	 o	 parâmetro	 mais	 importante	 na	 avaliação	 
pré-operatória	da	reserva	funcional	hepática?

A)	 Tempo de protrombina

B)	 Tempo parcial de tromboplastina

C)	 Albuminemia

D)	 Bilirrubinemia

QUESTÃO 29

A	 perfusão	 tissular	 no	 paciente	 chocado	 é	 melhor	
avaliada	por	meio	do	seguinte	parâmetro:

A)	 Pressão	venosa	central

B)	 Diurese	horária

C)	 Pressão	arterial

D)	 Elasticidade	e	turgor	da	pele
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QUESTÃO 30

A	ruptura	diastática	do	ceco	é	uma	possível	complicação	
das	obstruções	 intestinais	baixas	com	válvula	 ileocecal	
competente. 
O	parâmetro	que	deve	ser	utilizado	para	indicar	a	cirurgia	
precocemente é

A)	 ceco dilatado com mais de 12 cm no RX simples 
de abdome.

B)	 grande	distensão	abdominal.
C)	 abdome	hipertimpânico.
D)	 massa	palpável.

QUESTÃO 31

Considere	que	um	paciente	de	23	anos	de	idade,	vítima	
de	colisão	de	automóvel,	foi	encontrado	fora	do	veículo	
pela	 equipe	 de	 resgate.	 Dá	 entrada	 no	 pronto-socorro	
sonolento,	 hipocorado,	 com	 frequência	 cardíaca	 de	 
120	 bpm	 e	 dor	 abdominal	 difusa.	 Na	 avaliação	
secundária,	 foi	 realizado	 lavado	peritoneal	diagnóstico,	
que	foi	negativo.	
O	 provável diagnóstico	 e	 seu	 tratamento	 são,	
respectivamente:

A)	 Fratura	do	anel	pélvico	/	fixação	externa
B)	 Lesão	esplênica	/	esplenectomia
C)	 Lesão	hepática	/	laparotomia	exploradora
D)	 Traumatismo	 cranioencefálico	 /	 drenagem	 de	

hematoma subdural

QUESTÃO 32

Analise	o	caso	clínico	a	seguir.
Paciente	de	19	anos	de	idade,	obeso	e	portador	de	dor	
abdominal	 iniciada	há	12	dias,	procura	atendimento	no	
pronto-socorro.	Encontra-se	em	bom	estado	geral,	com	
febre	de	37,4	 ºC	e,	ao	exame	 físico,	apresenta	massa	
dolorosa	à	palpação	na	fossa	ilíaca	direita.	O	hemograma	
mostra	12	500	leucócitos	com	7%	de	bastões	e	2%	de	
eosinófilos.	
Para	 melhor	 definição	 da	 conduta	 a	 ser	 adotada,	 é	
recomendável	o	seguinte	exame	complementar:

A)	 Colonoscopia
B)	 Ultrassonografia
C)	 Colangiorressonância
D)	 Tomografia	computadorizada

QUESTÃO 33

Em	 uma	 criança	 que	 sofreu	 traumatismo	 torácico	
fechado,	é	incorreto afirmar:

A)	 Sinais	 de	 pneumotórax	 hipertensivo	 são:	
dor	 torácica,	 taquicardia,	 desvio	 de	 traqueia,	
hipotensão	arterial	e	estase	jugular.

B)	 A	 contusão	 pulmonar	 tem	 complicações	 como	
pneumonia	e	pseudocisto	pós-traumático.

C)	 É	comum	o	encontro	de	fratura	dos	arcos	costais	
nesse paciente.

D)	 Na	 lesão	esofágica,	a	radiografia	torácica	pode	
revelar:	ar	no	mediastino,	enfisema	subcutâneo,	
hemo	ou	pneumotórax.

QUESTÃO 34

Considere	 que	 uma	 criança	 de	 7	 anos	 de	 idade	 é	
submetida	a	laparotomia	exploradora	para	esclarecimento	
diagnóstico	de	dor	abdominal.	Após	cerca	de	30	minutos	
do	 início	 da	 anestesia,	 nota-se	 hiperpirexia	 (42	 ºC),	
taquicardia,	 rigidez	 e	 cianose.	 Exames	 laboratoriais	
revelam	 hipercalcemia,	 hipercalemia	 e	 acidose	
metabólica.

O	diagnóstico	mais	provável para	essa	condição	é:

A)	 Síndrome	maligna	associada	aos	neurolépticos.

B)	 Reação	anafilática.

C)	 Hipertermia	maligna.

D)	 Processo	 infeccioso	 não	 diagnosticado	 no	 
pré-operatório.

QUESTÃO 35

A	gangrena	sinérgica	de	Meleney	é	causada	por

A)	 clostrídeos	associados	a	outros	anaeróbios.

B)	 infecções	profundas	perineais.

C)	 associação	 de	 S. aureus com estreptococos 
microaerófilos.

D)	 associação	de	fungos	saprófitas	e	anaeróbios	da	
microbiota da pele.

QUESTÃO 36

A	prova	de	Brodie-Trendelemburg	permite

A)	 avaliar	 a	 função	 das	 válvulas	 venosas	 dos	
membros	inferiores.

B)	 avaliar a permeabilidade do sistema venoso 
profundo	dos	membros	inferiores.

C)	 estudar o suprimento arterial dos membros 
inferiores.

D)	 avaliar a permeabilidade arteriolar dos membros 
inferiores.

QUESTÃO 37

Sobre	 complicações	 da	 pancreatite	 aguda,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A)	 A	 ressecção	 dos	 pseudocistos	 infectados	
é	 obrigatória	 para	 controle	 do	 foco	 séptico	
abdominal.

B)	 As	 infecções	 do	 tecido	 pancreático	 e	
peripancreático	 surgem,	 na	maioria	 das	 vezes,	
após	o	10º	dia	de	evolução	da	doença.

C)	 Não	está	indicado,	de	início,	tratamento	cirúrgico	
nas necroses estéreis.

D)	 Pseudocistos	que	não	apresentam	complicações	
devem ser tratados conservadoramente.
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QUESTÃO 38

Em	relação	ao	higroma	cístico,	é	correto	afirmar:

A)	 É	 uma	 lesão	 congênita	 incomum	 do	 sistema	
linfático.

B)	 É	de	ocorrência	mais	comum	no	lábio.

C)	 O	 diagnóstico	 pré-natal	 pode	 ser	 feito	
especialmente	 durante	 o	 segundo	 trimestre	 de	
gravidez.

D)	 A	 regressão	 espontânea	 da	 doença	 é	 muito	
comum.

QUESTÃO 39

Em	 relação	 à	 colite	 ulcerativa	 na	 criança,	 é	 incorreto	
afirmar:

A)	 É	uma	doença	inflamatória	intestinal	transmural.

B)	 É	uma	doença	inflamatória	debilitante	crônica	do	
intestino	que	afeta	principalmente	a	mucosa	e,	
em	menor	grau,	a	submucosa	adjacente.

C)	 A	colonoscopia	é	o	exame	que	faz	o	diagnóstico.

D)	 A	colite	ulcerativa	afeta	principalmente	o	íleo,	o	
reto e o colo.

QUESTÃO 40

Em	relação	ao	preparo	do	paciente	com	hipertireoidismo	
para	uma	cirurgia	de	urgência	não	tireoidiana,	assinale	a	
alternativa incorreta.

A)	 O	metimazol	inibe	a	conversão	periférica	de	T4	
(tiroxina)	em	T3	(triiodotironina).

B)	 Iodo	 inorgânico	 impede	a	 liberação	de	T4	e	T3	
da tireoide.

C)	 O propiltiouracil inibe a síntese de hormônios 
tireoidianos.

D)	 O	 uso	 de	 betabloqueadores	 beta-adrenérgicos	
visa	antagonizar	as	manifestações	periféricas	da	
tereotoxicose.
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AO	 TRANSFERIR	 ESSAS	 MARCAÇÕES	 PARA	 A	 FOLHA	 DE	 RESPOSTAS,	 
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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