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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 03. 

Texto 1 
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Dor nas costas é 5ª maior causa de afastamento do trabalho, mostra estudo 

No ano de 2017, foram 12.073 casos de dorsalgia, como são conhecidas as dores nas costas - 
6,13% de um total de 196.754 afastamentos 

Por Estadão Conteúdo 

As dores nas costas são a quinta maior causa de afastamento no trabalho por mais de 15 dias 
no país, atrás apenas de casos de fraturas. 

Em 2017, foram 12.073 casos de dorsalgia, como são conhecidas as dores nas costas – 6,13% 
de um total de 196.754 afastamentos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. 

Os casos de afastamento por dorsalgia só ficaram atrás das fraturas de punho e mão (22.668 
ocorrências), de pernas, incluindo tornozelo (16.911), de pé (12.873) e de antebraço (12.327). 

Em sete Estados, porém, a dorsalgia é a primeira causa de afastamento, incluindo lesões por 
acidentes de trabalho – Acre, Alagoas, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí e Rondônia. 

É considerada dorsalgia qualquer tipo de dor nas costas. A mais comum é a lombar, segundo o 
auditor-fiscal do Trabalho Jeferson Seidler. “O problema geralmente tem origem muscular ou 
nos ligamentos, mas as hérnias de disco intervertebral também têm impacto importante”, 
afirmou. 

O auditor afirma que as atividades que envolvem movimentação manual de cargas estão entre 
as que mais oferecem risco. Em seguida, aparecem as funções em que o trabalhador 
permanece por longos períodos na mesma posição. 

Entre as ocupações que geram mais afastamentos por dores nas costas, entre aquelas com 
mais de 50 mil vínculos empregatícios, estão as de entrega de correspondências, transporte 
rodoviário de longas distâncias, fabricação de automóveis, frigoríficos, comércio atacadista de 
bebidas, coletas de resíduos, construção civil e atividades de atendimento hospitalar. 

“A área hospitalar, por exemplo, sempre é citada em estudos sobre dorsalgias ocupacionais, 
devido principalmente às movimentações de pacientes acamados”, disse Jeferson Seidler. 

Para diminuir os riscos de trabalhadores com dores nas costas, o ambiente de trabalho deve 
ser organizado de maneira a oferecer as melhores condições possíveis, levando em conta itens 
como as normas de produção, ritmo de trabalho, tempo em que o funcionário permanece 
naquele espaço e conteúdo das tarefas. 

Os parâmetros para um ambiente de trabalho considerado saudável constam na Norma 
Regulamentadora 17, sobre a ergonomia. 

De acordo com o documento, a organização do local deve permitir “a adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente”. 

Entre as medidas adicionais e complementares para reduzir os riscos de dorsalgia estão fazer 
pausas para descanso e exercícios de alongamento e aquecimento ou ginástica laboral. 

Especialmente as ocupações que exigem esforço físico ou longos períodos em uma mesma 
posição, os alongamentos devem ser realizados antes e depois do trabalho. 

Disponível em:<https://exame.abril.com.br/carreira/dor-nas-costas-e-5a-maior-causa-de-afastamento-do-trabalho-mostra-
estudo/>. Acesso em: 04 jan. 2019. Adaptado. 

Questão 01 (peso 3) 

A partir da leitura do texto 1, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Para reduzir riscos, o ambiente de trabalho deve ser adaptado, seguir as normas 
regulamentadoras, ser confortável e seguro. 

(   ) A dorsalgia é a quinta causa de afastamento no trabalho no Brasil e a primeira em sete estados, 
localizados nas Regiões Norte e Nordeste do país. 

(   ) As funções que mais oferecem risco, em ordem de ocorrência, são as que o trabalhador 
permanece na mesma posição e as que exigem manipular cargas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V V F 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 
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Questão 02 (peso 1) 

Conforme o texto 1, as ocupações em que se verificam mais dorsalgias ocupacionais são: 

A) pedreiros e jornalistas. 
B) motoristas e professores. 
C) coleta de resíduos e secretárias. 
D) balconistas e atendimento em depósitos de bebidas. 
E) entrega de correspondências e atendimento hospitalar. 

Analise o trecho a seguir para responder à questão 03. 

Em seguida, aparecem as funções em que o trabalhador permanece por longos períodos na mesma 
posição. (linhas 13-14) 

Questão 03 (peso 2) 

A alternativa que contém o item coesivo que substitui o destacado no trecho acima é 

A) que 
B) em cujo 
C) em quais 
D) naquelas 
E) nas quais 

Questão 04 (peso 2) 

De acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, a alternativa que apresenta a regra de colocação 
pronominal plenamente atendida é 

A) Faria sempre que quisesse-lhe. 
B) Lhe dê o aparelho à sua direita. 
C) Quando lhe deram essa notícia? 
D) Acordou e se surpreendeu com o resultado. 
E) Me empresta a caneta para redigir o relatório, por favor. 

Questão 05 (peso 1) 

Conforme as regras do Novo Acordo Ortográfico, a alternativa que contém todas as palavras grafadas 
corretamente é 

A) alcalóide; geléia; esfôrço 
B) platéia; período; currículo 
C) físico; saudável; paranóico 
D) Piauí; rúbrica; característico 
E) ínterim; parâmetro; rosáceo 

Questão 06 (peso 2) 

A alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal é 

A) É uma hora da tarde agora. 
B) Indicamos uma laranja e meio pela manhã. 
C) Enquanto houverem pacientes, trabalharemos. 
D) Vende-se medicamentos na farmácia do outro lado da rua. 
E) A partir de dez horas, esperamos vocês presente no consultório. 

Leia os trechos I, II e III para responder à questão 07. 

I. As senhoras devem ser atendidas assim que preparamos os consultórios. 
II. Os pacientes estarão bem, exceto se não seguirem as indicações médicas. 
III. Ainda que não mantenha a orientação nutricional, continue utilizando os medicamentos. 

Questão 07 (peso 2) 

A alternativa que contém as relações semânticas estabelecidas pelos termos em destaque na 
sequência correta, de cima para baixo, é 
 

A) tempo; condição; proporção 
B) tempo; condição; concessão 
C) proporção; concessão; condição 
D) proporção; condição; concessão 
E) concessão; condição; contradição 
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Leia a charge a seguir para responder à questão 08. 

 
Disponível em: <dukechargista.com.br>. Acesso em: 04 jan. 2019. 

Questão 08 (peso 3) 

Sobre a charge, é correto afirmar que 

A) há uma crítica entre os discursos político e religioso, a partir do mundo do trabalho e das diferenças 
sociais. 

B) a conversa entre os personagens indica que a desigualdade está presente em todas as instâncias 
e está mantida no céu. 

C) aponta uma ironia, visto que não há diferença nem privilégios nem nas relações de trabalho nem 
nas religiosas. 

D) enquanto um dos personagens defende que há desigualdade, o outro acredita na igualdade, ainda 
que considere a garantia de alguns privilégios. 

E) os personagens apontam uma crítica de que pessoas com atuação profissional diferente têm 
privilégios na vida, mas não garantidos no espaço evidenciado. 

Questão 09 (peso 3) 

Leia os trechos I, II, III e IV apresentados a seguir. 

I. Qualquer situação de saúde e doença que nos torne vulnerável diante da vida se configura 
como um momento de crise existencial. 

II. Muito do que conhecíamos sobre nós ou esperávamos para o futuro deixa de ser e dá lugar a 
tudo que permeia a nova condição existencial. 

III. Mesmo quando o quadro parece ser somente de natureza orgânica, tudo que acontece impacta 
nosso ser integralmente trazendo consequências emocionais, sociais, espirituais e econômicas 
em maior ou menor grau. 

IV. É como se a nossa relação entre passado, presente e futuro se modificasse a partir do início 
de um sintoma, do resultado de um exame, de um acidente ou outro acontecimento que nos 
torna física e/ou mentalmente vulneráveis. 

Disponível em: <https://www.abrale.org.br/atendimento-humanizado-a-saude>. Acesso em: 04 jan. 2018. 

A alternativa que apresenta a sequência em que os períodos devem ser organizados para que seja 
redigido um texto coeso e coerente é 

A) I; IV; II; III 
B) II; IV; III; I 
C) III; II; I; IV 
D) III; IV; I; II 
E) IV; II; I; III 

Questão 10 (peso 1) 

Assinale a alternativa em que a pontuação está correta. 

A) Precisando de auxílio, não hesite em chamar. 
B) Precisando de auxílio não, hesite em chamar. 
C) Precisando de auxílio, não hesite, em chamar. 
D) Precisando de auxílio, não hesite em, chamar. 
E) Precisando, de auxílio, não hesite em chamar. 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1) 

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma série de atribuições definidas pela Constituição Federal 
de 1988 e suas alterações posteriores. Tais competências dizem respeito, sobretudo, às 
responsabilidades e ao escopo de ações que devem ser realizadas em seu âmbito (BRASIL, 1988). 

Sobre as competências do SUS definidas pela Constituição Federal, é correto afirmar que 

A) a formulação da política e a execução das ações de saneamento básico estão fora do escopo de 
ações inerentes ao SUS. 

B) embora não execute ações de saúde do trabalhador, competem ao SUS as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica. 

C) a fiscalização e inspeção de alimentos, bebidas e águas para o consumo humano não fazem parte 
das competências do SUS. 

D) cabe ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte e utilização de 
substâncias e produtos radioativos. 

E) as ações relacionadas à proteção do meio ambiente são inerentes ao SUS, desde que sejam 
fiscalizadas por órgão competente para este fim. 

 

Questão 12 (Peso 2) 

A Constituição Federal (CF) de 1988 e suas alterações posteriores enaltece a saúde como um direito 
social, sendo, portanto, comum a todos os cidadãos brasileiros. Tal direito deve ser garantido pelo 
Estado através de políticas sociais e econômicas (BRASIL, 1988). 

Em relação ao tema da saúde no contexto da CF de 1988, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A CF não garante a participação da comunidade no âmbito do Sistema de Saúde, enquanto 
uma diretriz a ser observada. 

(   ) As ações e serviços públicos de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, 
constituindo um sistema único. 

(   ) O atendimento à população deve ser integral, priorizando os serviços assistenciais, em 
detrimento das ações preventivas. 

(   ) De acordo com a CF, é proibido destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F V F V 
D) F F V V 
E) F V V F 

 

Questão 13 (Peso 1) 

A Política Nacional de Humanização do SUS (PNH) se estrutura a partir de princípios, métodos, 
diretrizes e dispositivos. Estes últimos se traduzem na “atualização das diretrizes de uma política em 
arranjos de processos de trabalho”. Sendo assim, os dispositivos da PNH buscam trazer para a prática 
dos serviços, os próprios princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), ao tempo em que promovem 
mudanças nos modelos de atenção e gestão (BRASIL, 2012). 

A alternativa que contém dispositivos contidos na PNH é 

A) Contrato de Gestão / Acolhimento. 
B) Cogestão / Projeto Terapêutico Singular. 
C) Grupo de Trabalho de Humanização / Colegiado Gestor. 
D) Projeto de Saúde Coletiva / Defesa dos Direitos do Usuário. 
E) Acolhimento com Classificação de Riscos / Clínica Ampliada. 
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Questão 14 (Peso 2) 

A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compõe o que chamamos de “Lei Orgânica da 
Saúde”, sendo um marco na concretização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Tal legislação 
traz, em seu conteúdo, dentre outros aspectos, as condições para a organização e o funcionamento 
dos serviços de saúde (BRASIL, 1990).  

Em relação aos aspectos da organização e do funcionamento do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A direção do SUS é única, sendo exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente no âmbito municipal. 

(   ) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS devem ser organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. 

(   ) No nível estadual, o SUS pode organizar-se em distritos de forma a integrar e articular 
recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 

(   ) As chamadas Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite funcionam como foros de 
negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V F F V 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 15 (Peso 1) 

A gestão dos recursos financeiros se constitui em um dos aspectos mais relevantes ao tratarmos da 
operacionalização de ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e, 
consequentemente, permite ao Estado garantir à população o direito à saúde tal como preconizado por 
lei (BRASIL, 1990). 

Sobre os aspectos relacionados ao financiamento do SUS, é correto afirmar que 

A) contribuições, doações e donativos não devem ser considerados como fontes de recursos 
financeiros para ações e serviços do SUS. 

B) o uso de recursos do Sistema Financeiro de Habitação para custear ações de saneamento 
executadas supletivamente pelo SUS é proibido. 

C) os recursos que financiam as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS são provenientes, 
exclusivamente, do orçamento da seguridade social. 

D) os recursos financeiros do SUS devem ser movimentados sob fiscalização dos respectivos 
Conselhos de Saúde em cada esfera de sua atuação. 

E) as receitas geradas no âmbito do SUS são creditadas diretamente em contas especiais geridas pelo 
Ministério da Saúde na esfera de poder onde foram arrecadadas. 

Questão 16 (Peso 3) 

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos temas 
contemplados pela Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Tal participação deve ser 
garantida, sobretudo, por meio da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde, que se constituem 
nas chamadas “instâncias colegiadas”, em cada esfera de governo (BRASIL, 1990). 

Em relação à Conferência de Saúde e ao Conselho de Saúde, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Conselho de Saúde tem caráter deliberativo e, portanto, assume o papel do Poder 
Legislativo na esfera de governo correspondente. 

(   ) Quanto à sua composição, a representação dos usuários nas Conferências de Saúde deve 
ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

(   ) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e suas decisões precisam ser homologadas 
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

(   ) A Conferência de Saúde deve reunir-se a cada dois anos para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde no seu nível correspondente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V F V 
D) F V V F 
E) F F V V 
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Questão 17 (Peso 1) 

O Conselho de Saúde é uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde (SUS), que integra a 
estrutura organizacional tanto do Ministério da Saúde, quanto da Secretaria de Saúde dos Estados e 
dos Municípios. A organização dos Conselhos de Saúde é definida pela Resolução nº 453, de 10 de 
maio de 2012, do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012). 

Sobre os aspectos organizacionais do Conselho de Saúde, é correto afirmar que 

A) as funções como membro do Conselho de Saúde não são remuneradas considerando-se o seu 
exercício de relevância pública. 

B) o número de conselheiros que compõe o Conselho de Saúde em cada esfera de governo deve ser 
definido pelo Ministério da Saúde. 

C) na composição do Conselho de Saúde, 50% do total de membros devem pertencer a entidades 
representativas dos trabalhadores da área de saúde. 

D) para garantir os direitos dos usuários, a participação dos membros do Ministério Público, como 
conselheiros, deve ser estimulada nos Conselhos de Saúde. 

E) a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais no Conselho de Saúde tem como critério 
de inclusão a vinculação destes a, no mínimo, um partido político. 

Questão 18 (Peso 3) 

A Humanização deve ser compreendida, antes de tudo, como a “valorização dos diferentes sujeitos 
envolvidos no processo de produção de saúde”. Dessa forma, a Política Nacional de Humanização 
(PNH), lançada em 2003 pelo Ministério da Saúde, traz, em seu conteúdo, princípios norteadores que 
devem permear todas as ações realizadas no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 
2010). 

Em relação aos princípios da PNH, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) A PNH traz como princípios o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos 
e dos coletivos no processo de produção de saúde. 

(   ) A “indissociabilidade entre atenção e gestão” propõe que clínica e política sejam inseparáveis, 
bem como a produção de saúde e a produção de sujeitos. 

(   ) A “transversalidade” proposta pela PNH sugere a necessidade de uma redução no grau de 
comunicação intra e intergrupos, considerando os saberes específicos de cada sujeito. 

(   ) Ao ratificar a autonomia dos sujeitos no processo de produção de saúde, a PNH gera uma 
menor efetividade quanto às mudanças esperadas na atenção e na gestão do cuidado. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V F 
D) F F V V 
E) F V V F 

Questão 19 (Peso 3) 

A contratação de consórcios públicos na área da saúde é realizada para a concretização de objetivos 
de interesse comum e deve obedecer a um conjunto de normas gerais a serem observadas tanto pela 
União, quanto pelos Estados e Municípios envolvidos no processo (BRASIL, 2005).  

Em relação à contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Para cumprir com seus objetivos, o consórcio público pode ser contratado sem licitação pela 
administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados. 

(   ) A participação da União em consórcios públicos está condicionada à participação de todos os 
Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados. 

(   ) Os consórcios públicos na área de saúde possuem legislação própria e, dessa forma, não 
precisam obedecer aos princípios e diretrizes que regulam o Sistema Único de Saúde. 

(   ) É proibido ao consórcio público receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou 
econômicas de outras entidades e órgãos do governo que não participem do consórcio. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 20 (Peso 3) 

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, enquanto estratégia para a chamada articulação 
interfederativa, é um dos objetos contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 
2011. A referida legislação trouxe importantes normativas no contexto do Sistema Único de Saúde 
(SUS) ao regulamentar a Lei Federal nº 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde (LOS) 
(BRASIL, 2011). 

Em relação ao Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A finalidade do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é garantir a descentralização 
da assistência aos usuários, enquanto princípio do SUS. 

(   ) O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde é resultado da desarticulação dos planos 
de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde propõe a organização e a integração das 
ações e dos serviços de saúde em uma determinada Região de Saúde. 

(   ) O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde define as responsabilidades individuais e 
solidárias dos entes federativos com relação às ações e aos serviços na Região de Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F F V V 
C) F V F V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 21 (Peso 1) 

As ações e serviços executados pelos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
podem ter a participação complementar do setor privado e devem ser organizados em uma rede 
regionalizada e hierarquizada. O acesso universal, igualitário e ordenado a tais ações e serviços de 
saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede, de acordo com a complexidade 
do serviço (BRASIL, 2011). 

Os serviços de atenção _________________________ são considerados Portas de Entrada nas Redes de 
Atenção à Saúde. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) hospitalar e de atenção psicossocial 
B) de emergência e de atenção hospitalar 
C) primária à saúde e de atenção de urgência 
D) psicossocial e os ambulatórios especializados 
E) primária à saúde e os ambulatórios especializados 

Questão 22 (Peso 2) 

O consórcio público é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, para 
estabelecer relações de cooperação federativa, sobretudo quando há objetivos de interesse em 
comum. Esta proposta de associação pública pode incluir a participação da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal e define uma série de instrumentos e procedimentos a fim de viabilizar 
a sua operacionalização (BRASIL, 2007). 

Em relação aos aspectos operacionais do consórcio público, é correto afirmar que 

A) ao ato de saída de um ente da Federação do consórcio público, por ato formal de sua vontade, dá-
se o nome de “reserva”. 

B) a aprovação do protocolo de intenções ou do ato de retirada do consórcio público ocorre por meio 
do “contrato de rateio” através do ente da Federação. 

C) a “regulação” se refere ao contrato através do qual os entes consorciados comprometem-se a 
fornecer os recursos financeiros para o consórcio público. 

D) o “termo de parceria” inclui as atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 
avaliação no sentido de garantir a utilização do serviço público. 

E) o “protocolo de intenções” se constitui em um contrato preliminar que, ratificado pelos entes da 
Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público.  
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Questão 23 (Peso 3) 

Os Sistemas Nacionais de Informação em Saúde são essenciais para qualificar a gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e, dessa forma, a própria oferta de cuidado à população. Através destes 
sistemas, as informações coletadas são armazenadas, tratadas e disseminadas e podem ser utilizadas 
por gestores na alocação de recursos, por acadêmicos e pela sociedade em geral (BRASIL, 2018). 

Em relação aos Sistemas Nacionais de Informação em Saúde, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) O Sistema de Informações Hospitalares do SUS é incapaz de avaliar as condições sanitárias, 

partindo das taxas de óbito e de infecção hospitalar informadas no sistema. 
(   ) O Sistema de Informação de Atenção Básica não produz indicadores capazes de cobrir todo 

o ciclo de organização das ações de saúde pela fragilidade das informações obtidas. 
(   ) O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS é capaz de gerar informações gerenciais 

tanto para as Secretarias Estaduais quanto para as Secretariais Municipais de Saúde. 
(   ) O Sistema de Centrais de Regulação permite o controle e a regulação dos recursos 

hospitalares e ambulatoriais especializados, seja no nível Municipal, seja Estadual ou 
Regional. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F V 
B) V F V F 
C) F V F V 
D) F F V V 
E) F F V F 

Questão 24 (Peso 2) 

O controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é garantido por lei e encontra nos 
Conselhos de Saúde uma de suas importantes instâncias. Para que a participação da comunidade seja 
efetiva, o conselho de saúde deve ter de atender a um conjunto de prerrogativas, dentre elas, observar 
as recomendações quanto à sua estrutura e funcionamento (BRASIL, 2013). 

Em relação à estrutura e funcionamento de um conselho de saúde, é correto afirmar que 
A) o plenário do Conselho de Saúde se reúne a cada dois meses e deve funcionar de acordo com o 

regimento interno.  
B) a mesa diretora conduz a reunião do plenário e deve ser composta por Conselheiros Titulares, 

eleitos pela Secretaria Executiva.  
C) na estrutura de um Conselho de Saúde, o plenário é subordinado à Secretaria Executiva, à qual 

fornece suporte técnico-administrativo. 
D) todo Conselho de Saúde deve possuir um plenário, pois é nele que os conselheiros se encontram 

para deliberarem sobre os temas em pauta. 
E) os chamados grupos de trabalho e as comissões são estruturas permanentes de um Conselho de 

Saúde por auxiliarem as funções do plenário. 
Questão 25 (Peso 2) 

Na operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), os entes federados possuem desde 
competências e atribuições comuns até aquelas que devem ser executadas especificamente por um 
determinado nível de governo, garantindo que o SUS cumpra seus objetivos de forma adequada por 
meio de suas ações e serviços junto à população (BRASIL, 1990). 

Em relação às competências e às atribuições dos entes federados no âmbito do SUS, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A organização e a coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição comum a todos 
os entes federados. 

(   ) Cabe à direção estadual do SUS promover a descentralização para os Municípios dos serviços 
e das ações de saúde. 

(   ) A coordenação e a execução de ações e serviços de vigilância epidemiológica são atribuições 
próprias da direção nacional do SUS. 

(   ) A definição e a coordenação dos sistemas de redes integradas de assistência de alta 
complexidade são atribuições dos municípios. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F V V F 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1)  

A ________________ é um potente inibidor da receptação de serotonina (5-HT) e de noradrenalina 
(NA), que possui baixa atividade como inibidor da receptação da dopamina (DA), utilizada como agente 
antidepressivo. Devido à possibilidade de ocorrer elevação transitória dose-dependente da pressão 
arterial com o uso de doses terapêuticas mais altas, seu uso em pacientes hipertensos deve ser 
limitado. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) selegilina 
B) sertralina 
C) venlafaxina 
D) mirtazapina 
E) fluvoxamina 

Questão 27 (Peso 1)  

Os ________________________ são agentes anti-hipertensivos que promovem diminuição inicial do 
débito cardíaco e da secreção de renina, havendo readaptação dos barorreceptores e diminuição das 
catecolaminas nas sinapses nervosas. Seus principais efeitos adversos são broncoespasmo, 
bradicardia, distúrbios da condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, 
depressão psíquica, astenia e disfunção sexual. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) alfabloqueadores 
B) betabloqueadores 
C) vasodilatadores diretos 
D) inibidores diretos da renina 
E) bloqueadores dos canais de cálcio 

Questão 28 (Peso 2)  

A depuração de um fármaco é o parâmetro farmacocinético que limita mais significativamente o tempo 
de ação do fármaco em seus alvos moleculares, celulares e orgânicos. Ela representa a relação entre 
a taxa de eliminação de um fármaco do corpo (metabolismo somado à excreção) e a concentração 
plasmática do fármaco. A taxa de eliminação de um fármaco por um órgão é limitada pela taxa de fluxo 
sanguíneo deste órgão.  

Sobre a cinética de eliminação ou depuração dos fármacos, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Para fármacos que exibem cinética de ordem zero, a taxa de depuração aumenta com 
concentrações plasmáticas crescentes do fármaco, independentemente da quantidade do 
fármaco que resta a ser depurada. 

(   ) A fenitoína exibe uma cinética de saturação em que os mecanismos de depuração tornam-se 
saturados na sua concentração terapêutica ou próximo a ela, e sua taxa de depuração não 
consegue aumentar com o aumento posterior de sua concentração plasmática. 

(   ) Para um fármaco que obedece a cinética de Michaelis-Menten, a sua taxa de eliminação 
aumenta à medida que sua concentração plasmática também aumenta, não ocorrendo a 
saturação dos seus mecanismos de eliminação em concentrações plasmáticas mais altas. 

(   ) O planejamento da posologia para um fármaco que exibe cinética de primeira ordem é mais 
complexo que o de outro fármaco que exibe eliminação de ordem zero, pois o risco de se alcançar 
concentrações plasmáticas perigosamente elevadas, capazes de causar efeitos tóxicos ou letais, 
é maior no primeiro. 

(   ) Para fármacos que exibem cinética de primeira ordem, a quantidade de fármaco que é 
metabolizado ou excretado em determinada unidade de tempo é diretamente proporcional à 
concentração do fármaco na circulação sistêmica nesse exato momento, quando estes são 
utilizados em doses terapêuticas padrões. 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F F 
B) V V F V F 
C) F V V F F 
D) F F F V V 
E) F V F F V 
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Questão 29 (Peso 2) 

O Brasil vem observando, nos últimos anos, uma aceleração do processo de envelhecimento 
populacional. Indivíduos com 60 anos ou mais, idade que marca a definição de idoso nos países em 
desenvolvimento, configuram parcela crescente da população brasileira e tendem a apresentar 
múltiplas doenças e, por isso, utilizar muitos medicamentos. Garantir a segurança farmacoterapêutica 
dos idosos é uma tarefa mais complexa do que em outras faixas etárias, devido a alterações fisiológicas 
e consequentes mudanças no perfil farmacocinético e farmacodinâmico de inúmeros fármacos. Devido 
a essas alterações, alguns medicamentos podem apresentar riscos importantes, superiores aos seus 
benefícios. Estes medicamentos são conhecidos como medicamentos potencialmente inadequados 
(MPI) para idosos. 

Sobre os MPI para idosos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Idosos possuem sensibilidade reduzida aos benzodiazepínicos, bem como ocorre o aumento do 
seu metabolismo. 

(   ) A clonidina apresenta alto risco de efeitos adversos no sistema nervoso central, podendo causar 
ainda bradicardia e hipotensão ortostática. 

(   ) O uso concomitante de inibidor de bomba de prótons elimina o risco de sangramento 
gastrintestinal ou úlcera péptica em grupos de alto risco (idade superior a 75 anos, tomando 
anticoagulantes), provocado por anti-inflamatórios não esteroidais, não seletivos para COX-2 
(ibuprofeno, meloxicam, naproxeno). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V V F 
C) F F V 
D) F V F 
E) F V V 

Questão 30 (Peso 2) 

A Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, responsável pela consolidação das 
normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, instituiu, em seu Anexo 
XXVIII, Capítulo III, o Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos (CNPURM). 
Esse Comitê possui caráter consultivo e tem por finalidade orientar e propor ações, estratégias e 
atividades para a promoção do uso racional de medicamentos no âmbito da Política Nacional de 
Promoção da Saúde (BRASIL, 2017). 

Sobre as competências do CNPURM, analise as opções e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Propor o aprimoramento de marcos regulatórios e de vigilância de medicamentos e serviços 
farmacêuticos no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

(   ) Propor o estabelecimento e a articulação de redes colaborativas existentes no país e no exterior 
relacionadas à promoção do uso racional de medicamentos, bem como a sua integração e 
cooperação. 

(   ) Analisar, negociar e sugerir ao Ministro da Saúde a homologação das metas e ações a serem 
implementadas no âmbito das ações referentes aos medicamentos essenciais e àqueles 
destinados à atenção básica. 

(   ) Identificar e propor estratégias e mecanismos de articulação, monitoramento e avaliação 
direcionados à promoção do uso racional de medicamentos, de acordo com os princípios e as 
diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

(   ) Definir os critérios para inclusão ou exclusão de medicamentos na lista de medicamentos 
integrantes do Programa de Medicamentos Estratégicos, bem como os respectivos protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas, quando for o caso. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V V 
B) V V F V F 
C) V V V F V 
D) F V F F V 
E) F F V V F 
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Questão 31 (Peso 2)  

A Síndrome Metabólica (SM) pode ser definida como um grupo de fatores de risco inter-relacionados, 
de origem metabólica, que diretamente contribuem para o desenvolvimento de doença cardiovascular 
e/ou diabetes mellitus (DM) do tipo 2. Esses fatores incluem pressão arterial alterada, altas taxas de 
glicose no sangue, elevado nível de triglicerídeos, baixo nível de lipoproteína de alta densidade (HDL) 
e obesidade. Algumas medidas não-medicamentosas são indicadas para controle do peso corporal e 
da glicemia, porém, quando os pacientes com hiperglicemia não respondem ou deixam de responder 
adequadamente às medidas não-medicamentosas, devem ser inseridos um ou mais agentes 
antidiabéticos, com a finalidade de controlar a glicemia e promover a queda da hemoglobina glicada. 

Sobre os agentes antidiabéticos utilizados no tratamento medicamentoso do DM relacionado à SM, é 
correto afirmar que 

A) a pioglitazona é um secretagogo de insulina que desenvolve uma ação hipoglicemiante mais 
prolongada que as tiazolidinedionas. 

B) no período do DM tipo 2 quando ocorre diminuição de secreção de insulina, é correta a indicação 
da acarbose apenas em monoterapia. 

C) não é indicada a combinação de insulina de depósito (Neutral Protamine Hagedorn – NPH) com 
medicamentos antidiabéticos orais em nenhuma situação. 

D) no período inicial do DM tipo 2, caracterizado por obesidade com insulino-resistência, a melhor 
indicação são os fármacos do grupo das sulfoniluréias, como glibenclamida e glipizida. 

E) a metformina, quando utilizada em monoterapia, não está relacionada como o aparecimento de 
hipoglicemia e, portanto, pode ser utilizada com segurança desde o início da efermidade. 

Questão 32 (Peso 1)  

Sobre o xarope, é correto afirmar que é 

A) a forma farmacêutica aquosa caracterizada pela alta viscosidade, que apresenta não menos que 
45% (p/p) de sacarose ou outros açúcares na sua composição. 

B) a forma farmacêutica aquosa caracterizada pela alta viscosidade, que apresenta agentes 
edulcorantes apenas do tipo não-calóricos, como aspartame e sacarina, na sua composição. 

C) a preparação farmacêutica líquida, límpida, hidroalcoólica, de sabor adocicado devido à presença 
de pelo menos 45% (p/p) de açúcares dissolvidos, agradável, apresentando teor alcoólico na faixa 
de 20% a 50%. 

D) a forma farmacêutica líquida, que contém partículas sólidas dispersas em um veículo líquido, 
adocicado, contendo pelo menos 65% (p/p) de açúcares dissolvidos, no qual as partículas sólidas 
não são solúveis. 

E) a forma farmacêutica líquida, límpida e homogênea, que contém um ou mais princípios ativos 
dissolvidos em um solvente adequado ou numa mistura de solventes miscíveis, podendo conter em 
sua composição pelo menos 65% (p/p) de edulcorantes do tipo polióis, como sorbitol ou glicerina. 

Questão 33 (Peso 3)  

Um dos fatores que pode alterar a resposta dos fármacos é a administração concomitante de outros 
fármacos. Há vários mecanismos por meio dos quais os fármacos interagem, podendo essas interações 
ocorrerem por mecanismos farmacocinéticos ou farmacodinâmicos. 

Sobre as interações medicamentosas de alguns fármacos quando administrados concomitantemente 
e os mecanismos pelos quais as interações se processam, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Sucralfato pode reduzir a eficácia de norfloxacino, devido a um mecanismo farmacocinético de 
redução da absorção gastrintestinal da quinolona. 

(   ) A probenecida pode aumentar a toxicidade do metotrexato, devido a um mecanismo 
farmacocinético de redução da excreção renal do metotrexato. 

(   ) Enalapril ou captopril pode causar hipopotassemia quando associado à amilorida ou 
espironoloactona, devido ao aumento de excreção de potássio. 

(   ) Ampicilina pode reduzir a eficácia de contraceptivos orais a base de estrogênios, devido a um 
mecanismo farmacocinético de aumento do metabolismo do estrogênio. 

(   ) A rifampicina pode diminuir a eficácia de antidepressivos tricíclicos e heterocíclicos por um 
mecanismo farmacocinético de aumento do metabolismo do agente antidepressivo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V F 
B) V V F F V 
C) V V V V F 
D) F V F F V 
E) F F V F F 
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Questão 34 (Peso 3)  

Sobre o mecanismo de ação e segurança de fármacos antidiabéticos, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Nateglinida é um secretagogo de insulina capaz de produzir hipoglicemia como efeito colateral, 
e é contraindicado na gestação. 

(   ) A glimepirida atua pelo retardo da absorção intestinal de carboidratos e é contraindicada durante 
a gestação e para portadores de insuficiência renal ou hepática. 

(   ) Liraglutida é um análogo do glucagon--like peptide-1 (GLP-1) que apresenta como outros efeitos 
benéficos: a redução de peso e, também, a redução da pressão arterial sistólica. 

(   ) Clorpropamida age reduzindo a produção hepática de glicose com menor ação sensibilizadora 
da ação insulínica, porém é contraindicada durante a gestação e para portadores de 
insuficiência renal ou hepática. 

(   ) A vildagliptina apresenta seu efeito hipoglicemiante pelo aumento do nível de hormônio 
glucagon--like peptide-1 (GLP-1), com consequente aumento da síntese e secreção de insulina, 
além da redução do glucagon. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V V F V F 
C) V F F V V 
D) F V V F F 
E) F F F V V 

Questão 35 (Peso 1) 

A Portaria nº 344, de 12 de maio de 1988, aprovou o regulamento técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial. De acordo com a Portaria nº 344/1988, o documento 
expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia 
a importação de substâncias entorpecentes ("A1" e "A2"), psicotrópicas ("A3", "B1" e "B2"), 
imunossupressoras ("C3") e precursores ("D1"), bem como os medicamentos que as contenham é 
denominado 

A) Autorização Especial. 
B) Certificado de não objeção. 
C) Autorização de Importação. 
D) Licença especial de importação. 
E) Certificado de autorização especial. 

Questão 36 (Peso 2)  

Cápsulas duras de gelatina são uma forma farmacêutica sólida oral comum, que consistem em duas 
partes, uma tampa e um corpo. As misturas de pós são o principal tipo de formulação veiculada em 
cápsulas, envolvendo um processo de fabricação simples, de dois passos: misturar e encher 
(encapsulação). 

Quanto ao processo de encapsulação utilizando cápsulas duras de gelatina e as características do 
produto final, é correto afirmar que 

A) as cápsulas duras de gelatina podem ser preenchidas com formulações com uma ampla variedade 
de propriedades, como sólidos secos e líquidos não aquosos. 

B) adjuvantes do tipo lubrificante e deslizantes são, frequentemente, empregados no processo de 
encapsulação de pós em cápsulas duras de gelatina para facilitarem o processo de deglutição das 
mesmas pelos pacientes. 

C) as preparações formuladas para fornecer padrões de liberação modificada, como grânulos secos 
ou péletes revestidos, não são adequadas para o preenchimento de cápsulas duras de gelatina, 
seja em escala laboratorial, seja em escala industrial. 

D) agentes molhantes (como o lauril sulfato de sódio), frequentemente empregados na produção de 
comprimidos, não devem ser utilizados em formulações a serem veiculadas em cápsulas duras de 
gelatina, devido à possibilidade destes adjuvantes favorecerem a desintegração do invólucro de 
gelatina antes da sua administração. 

E) o processo de revestimento com o objetivo de modificar o local de liberação do conteúdo no trato 
gastrintestinal, como ocorre frequentemente com os comprimidos, não pode ser realizado de 
nenhuma forma em cápsulas duras de gelatina, devido à possibilidade do invólucro de gelatina se 
dissolver com o líquido de revestimento durante o processo. 
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Questão 37 (Peso 3)  

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium 
leprae, um bacilo álcool-ácido resistente, fracamente gram-positivo, que infecta os nervos periféricos e, 
mais especificamente, as células de Schwann. A doença acomete principalmente os nervos superficiais 
da pele e troncos nervosos periféricos, mas também pode afetar os olhos e órgãos internos. Se não 
tratada na forma inicial, a doença quase sempre evolui, torna-se transmissível e pode atingir pessoas 
de qualquer sexo ou idade, inclusive crianças e idosos (BRASIL, 2017). 

Sobre a farmacoterapia da hanseníase, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) Crianças com peso superior a 50 kg devem utilizar o mesmo tratamento prescrito para adultos. 
(   ) A Dapsona é administrada uma vez a cada 30 dias e, dessa forma, os efeitos adversos são 

raros. 
(   ) O tratamento de pacientes com baciloscopia de raspado intradérmico positivo é realizado 

através da associação de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. 
(   ) A Clofazimina é um fármaco seguro e pode causar um aumento da pigmentação da pele, além 

de potencial ressecamento da pele, devendo ser utilizado hidratante tópico. 
(   ) O paciente que tenha presença de seis ou mais lesões de pele, deverá receber uma dose 

mensal supervisionada de 600 mg de Rifampicina, e tomará 100 mg de Dapsona diariamente 
(em casa) e o tempo de tratamento deverá ser de seis meses. 

(   ) Caso a Dapsona precise ser suspensa em paciente com presença de até cinco lesões de pele 
com baciloscopia de raspado intradérmico negativo (quando disponível), deverá ser substituída 
pela Ofloxacina 400 mg ou pela Minociclina 100 mg (ambas em dose supervisionada mensal e 
diariamente). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F F V V 
B) F F V F F F 
C) V F V F F V 
D) V V F V V F 
E) V F V V F F 

Questão 38 (Peso 1)  

Sobre o ciclo da Assistência Farmacêutica, é correto afirmar que 

A) a dispensação de medicamentos é o ato que compreende apenas a orientação ao paciente sobre o 
uso correto do medicamento. 

B) a seleção de medicamentos tem como objetivos ampliar o número de especialidades terapêuticas 
e a diversificação de condutas terapêuticas. 

C) a distribuição de medicamentos consiste em proporcionar um ou mais medicamentos em resposta 
à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. 

D) a aquisição de medicamentos tem o objetivo de suprir necessidades de medicamentos em 
quantidade, qualidade e menor custo-efetividade, além de manter a regularidade do sistema de 
abastecimento. 

E) a programação de medicamentos é responsável por estimar quantidades a serem adquiridas para 
atendimento à determinada demanda dos serviços, por determinado período de tempo, visando 
assegurar o acesso a medicamentos seguros eficazes e custo-efetivos, sem ter influência direta 
sobre o abastecimento do medicamento. 

Questão 39 (Peso 3)  

Sr. J.B.C., 50 anos, hipertenso em tratamento irregular e diabético descontrolado, com diagnóstico 
médico de pico hipertensivo. 

Sobre esse caso clínico, é correto afirmar que 
A) a solução de furosemida ajudará no aumento da pressão arterial média. 
B) uma ampola de furosemida já é suficiente para compor a solução padrão. 
C) a solução de noradrenalina ajudará na diminuição da pressão arterial sistólica. 
D) o nitroprussiato de sódio diminui a pressão arterial média; sendo esta, então, monitorada com maior 

rigor. 
E) a solução de nitroprussiato de sódio tem o mesmo efeito da norepinefrina. 
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Questão 40 (Peso 3)  

Na assistência de enfermagem a pessoas com hipertensão arterial sistêmica, o Enfermeiro atua nos 
aspectos diversos do processo saúde-doença, sobretudo, na promoção da saúde com orientações 
sobre os cuidados com a doença e com os medicamentos em uso. 

Sobre os efeitos adversos de alguns medicamentos para combater a hipertensão, relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 

(1) Captopril (   ) Hirsutismo 
(2) Minoxidil (   ) Tosse seca 
(3) Propanolol (   ) Broncoespasmo 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 
B) 1 3 2 
C) 2 1 3 
D) 2 3 1 
E) 3 1 2 


