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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	o	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:

“Se querer é poder, querer é vencer.” Rui Barbosa

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 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.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	Não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorrida	1	(uma)	
hora	 do	 início	 das	 provas.	Os	 candidatos	 não	poderão	utilizar-se,	 em	hipótese	alguma,	 de	 lápis,	 lapiseira,	 corretivos,	 borracha	ou	 lápis-
borracha.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	pagers, beep,	
agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor	/	receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	qualquer	
outro	equipamento	eletrônico,	podendo	a	organização	deste	Concurso	Público	vetar	o	 ingresso	do	candidato	com	outros	aparelhos	além	
dos	anteriormente	citados.	Durante	o	período	de	realização	das	provas,	não	será	permitida	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,	o	uso	de	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares.	Poderá,	ainda,	
ser	eliminado	o	candidato	que	tratar	com	falta	de	urbanidade	os	examinadores,	auxiliares,	aplicadores	ou	autoridades	presentes;	o	candidato	
que	portar	arma(s)	no	local	de	realização	das	provas,	ainda	que	de	posse	de	documento	oficial	de	licença	para	o	respectivo	porte.	As	instruções	
constantes	nos	Cadernos	de	Questões	e	na	Folha	de	Respostas	da	Prova	Objetiva,	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.	 
Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	a	prova,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	
prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 4 de junho 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:	 20	 (vinte) questões  
de Saúde Pública	 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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SÁUDE PÚBLICA

QUESTÃO 1

“Os	níveis	de	saúde	expressam	a	organização	social	e	
econômica	do	país,	tendo	a	saúde,	como	determinantes	
e	condicionantes,	entre	outros,	a	alimentação,	a	moradia,	
o	 saneamento	 básico,	 o	 meio	 ambiente,	 o	 trabalho,	 
a	 renda,	 a	 educação,	 a	 atividade	 física,	 o	 transporte,	 
o	lazer	e	o	acesso	aos	bens	e	serviços	essenciais.”	

Considerando	esse	parágrafo	da	Lei	Nº	8.080,	de	1990,	
conclui-se	que

A)	 a	 desigualdade	 social	 eleva	 o	 risco	 de	
adoecimento	da	população.

B)	 os	 agentes	 patógenos	 como	 vírus	 e	 bactérias	
são	preponderantes	e	condições	indispensáveis	
para que ocorra o adoecimento.

C)	 a	 saúde	 depende	 da	 organização	 dos	
serviços,	 cabendo	 ao	Estado	 prover	 condições	
socioeconômicas	 para	 que	 a	 população	 tenha	
saúde.

D)	 a	 elevada	 carga	 de	 doença	 mental	 deve-se	
à	 falta	 de	 alimentação,	 moradia,	 saneamento	
básico,	 trabalho,	 renda,	 educação,	 atividade	
física	e	lazer.

QUESTÃO 2

A	 partir	 das	 definições	 legais	 estabelecidas	 pela	
Constituição	 Federal	 de	 1988	 e	 da	 Lei	 Orgânica	 de	
Saúde,	iniciou-se	o	processo	de	implantação	do	Sistema	
Único	 de	 Saúde	 (SUS)	 de	 forma	 pactuada	 entre	 o	
Ministério	da	Saúde,	Conselho	Nacional	de	Secretários	
de	Saúde	(Conass)	e	Conselho	Nacional	de	Secretários	
Municipais	de	Saúde	(Conasems).

Esse	processo	foi	orientado	pelas	Normas	Operacionais	
do	 SUS,	 instituídas	 por	 meio	 de	 portarias	 ministeriais	
(Normas	Operacionais	Básicas	–	NOB-SUS	01/91,	01/92,	
01/93	e	01/96	–	e	Norma	Operacional	da	Assistência	a	
Saúde	–	NOAS-SUS	01/01	e	01/02).

Entre	 os	 objetivos	 das	Normas	Operacionais,	 pode-se	
destacar:

I.	 Aprofundar	 e	 reorientar	 a	 implementação	 do	
SUS.

II.	 Definir	 a	 distribuição	 dos	 serviços	 públicos	 e	
privados	no	Brasil	(regionalização).

III.	 Regular	as	relações	entre	seus	gestores.

IV.	 Normatizar	o	SUS.
Está(ão)	correto(s)	o(s)	objetivo(s)

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I,	II	e	III,	apenas.

C)	 I,	III	e	IV,	apenas.

D)	 III,	apenas.

QUESTÃO 3

De	 acordo	 com	 a	 Constituição	 Federal	 de	 1988,	 são	
competências	do	Sistema	Único	de	Saúde,	exceto:	

A)	 Financiamento	 das	 ações	 de	 saneamento	
básico.

B)	 Ordenação	 da	 formação	 de	 recursos	 humanos	
na	área	de	saúde.

C)	 Controle	 e	 fiscalização	 de	 procedimentos,	
produtos	 e	 substâncias	 de	 interesse	 para	 a	
saúde.

D)	 Produção	 de	 medicamentos,	 equipamentos,	
imunobiológicos,	 hemoderivados	 e	 outros	
insumos.

QUESTÃO 4

Leia	as	seguintes	afirmativas,	sobre	os	pressupostos	do	
acesso	universal	e	igualitário	à	assistência	farmacêutica, 
definidos	pelo	Decreto	Nº	7.508,	de	28	de	junho	de	2011.

I.	 O	 usuário	 deve	 estar	 assistido	 por	 ações	 e	
serviços	de	saúde	do	SUS.

II. O medicamento deve ter sido prescrito por 
profissional	 de	 saúde,	 no	 exercício	 regular	 de	
suas	funções	no	SUS.

III.	 A	prescrição	deve	estar	em	conformidade	com	a	
Relação	 Nacional	 de	 Medicamentos	 Essenciais	
(RENAME)	 e	 /	 ou	 com	 a	 relação	 específica	
complementar	estadual,	distrital	ou	municipal	de	
medicamentos.

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 5

De	acordo	com	a	Política	Nacional	de	Humanização,	as	
decisões	da	gestão	 interferem	diretamente	na	atenção	
à	 saúde.	 Por	 isso,	 trabalhadores	 e	 usuários	 devem	
buscar	conhecer	como	 funciona	a	gestão	dos	serviços	
e	da	 rede	de	saúde,	assim	como	participar	ativamente	
do	processo	de	tomada	de	decisão	nas	organizações	de	
saúde	e	nas	ações	de	saúde	coletiva.	Ao	mesmo	tempo,	
o	cuidado	e	a	assistência	em	saúde	não	se	restringem	às	
responsabilidades	da	equipe	de	saúde.	O	usuário	e	sua	
rede	sociofamiliar	devem	também	se	corresponsabilizar	
pelo	cuidado	de	si	nos	tratamentos,	assumindo	posição	
protagonista	com	relação	a	sua	saúde	e	a	daqueles	que	
lhes	são	caros.

A	descrição	acima	refere-se

A)	 ao	cuidado	em	saúde.

B)	 à	multidisciplinariedade.

C)	 à	integralidade	do	cuidado.

D)	 à	indissociabilidade	entre	atenção	e	gestão.
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QUESTÃO 6

A estrutura operacional é um importante elemento 
constitutivo	das	Redes	de	Atenção	à	Saúde	(RAS).	

Sobre	 essa	 estrutura	 e	 sua	 composição,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A)	 O	centro	de	comunicação	das	RAS	é	a	atenção	
de	urgência	e	emergência.

B)	 A	estrutura	operacional	é	constituída	pelos	“nós”	
das	redes	e	pelas	ligações	materiais	e	imateriais	
que	comunicam	esses	diferentes	“nós”.

C)	 Os	 sistemas	 logísticos	 são	 compostos	 pelo	
registro	eletrônico	em	saúde,	sistemas	de	acesso	
regulado	à	atenção	e	sistemas	de	transporte	em	
saúde.

D)	 Os	 sistemas	 de	 apoio	 são	 compostos	 pelos	
sistemas	 de	 apoio	 diagnóstico	 e	 terapêutico,	
sistemas	de	assistência	 farmacêutica,	sistemas	
de	teleassistência	e	sistemas	de	informação	em	
saúde.

QUESTÃO 7

O	campo	 da	Política	Nacional	 de	Práticas	 Integrativas	
e	 Complementares	 (PNPIC)	 no	 SUS	 contempla	
sistemas	 médicos	 complexos	 e	 recursos	 terapêuticos,	
que	 envolvem	 abordagens	 que	 buscam	 estimular	
os	 mecanismos	 naturais	 de	 prevenção	 de	 agravos	 e	
recuperação	da	saúde	por	meio	de	tecnologias	eficazes	
e	seguras.

Sobre	a	PNPIC,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 Se	 destacam	 a	 visão	 ampliada	 do	 processo	
saúde-doença	e	a	promoção	global	do	cuidado	
humano,	especialmente	do	autocuidado.

B)	 Há	 ênfase	 na	 escuta	 acolhedora,	 no	
desenvolvimento	 do	 vínculo	 terapêutico	 e	 na	
integração	do	ser	humano	com	o	meio	ambiente	
e a sociedade. 

C)	 As	 ações	 desenvolvidas,	 pelo	 seu	 cunho	
complementar	e	integrativo	a	outras	ações,	não	
necessitam	de	uma	avaliação	da	segurança,	da	
eficácia	e	da	qualidade.	

D)	 Experiências	 exitosas,	 resultantes	 da	 PNPIC,	
destacam	 aquelas	 no	 âmbito	 da	 medicina	
tradicional	chinesa	/	acupuntura,	da	homeopatia,	
da	 fitoterapia,	 da	 medicina	 antroposófica	 e	 do	
termalismo	/	crenoterapia.

QUESTÃO 8

Serão	 consideradas	 despesas	 com	 ações	 e	 serviços	
públicos	de	saúde,	exceto:

A)	 Vigilância	sanitária.

B)	 Assistência	terapêutica.

C)	 Limpeza	urbana	e	remoção	de	resíduos.	

D)	 Assistência	 na	 recuperação	 de	 deficiências	
nutricionais. 

QUESTÃO 9

Uma	 das	 formas	 da	 participação	 da	 comunidade	 na	
gestão	 do	Sistema	Único	 de	Saúde	 (SUS)	 é	 por	meio	
dos	Conselhos	de	Saúde.	

Sobre	os	conselhos,	é	correto	afirmar	que

A)	 se	reúnem	a	cada	dois	anos	com	a	representação	
dos	 vários	 segmentos	 sociais,	 para	 avaliar	 a	
situação	 de	 saúde	 e	 propor	 as	 diretrizes	 para	
a	 formulação	 da	 política	 de	 saúde	 nos	 níveis	
correspondentes.

B)	 se	 reúnem	 a	 cada	 quatro	 anos	 com	 a	
representação	 dos	 vários	 segmentos	 sociais,	
para	 avaliar	 a	 situação	 de	 saúde	 e	 propor	 as	
diretrizes	para	a	formulação	da	política	de	saúde	
nos níveis correspondentes.

C)	 órgãos	 colegiados	 compostos	 somente	 por	
usuários,	com	caráter	permanente	e	deliberativo.	
Atuam	 na	 formulação	 de	 estratégias	 e	 no	
controle	 da	 execução	 da	 política	 de	 saúde	 na	
instância	correspondente,	inclusive	nos	aspectos	
econômicos	e	financeiros,	cujas	decisões	serão	
homologadas	 pelo	 chefe	 do	 poder	 legalmente	
constituído	em	cada	esfera	do	governo.

D)	 órgãos	colegiados	compostos	por	representantes	
do	governo,	prestadores	de	serviço,	profissionais	
de	saúde	e	usuários,	com	caráter	permanente	e	
deliberativo.	Atuam	na	formulação	de	estratégias	
e	no	controle	da	execução	da	política	de	saúde	na	
instância	correspondente,	inclusive	nos	aspectos	
econômicos	e	financeiros,	cujas	decisões	serão	
homologadas	 pelo	 chefe	 do	 poder	 legalmente	
constituído	em	cada	esfera	do	governo.

QUESTÃO 10

A	Comissão	 Nacional	 de	 Incorporação	 de	 Tecnologias	
em	Saúde	(Conitec)	é	o	órgão	responsável	por

A)	 financiar	 os	 novos	 medicamentos,	 produtos	
e	 procedimentos,	 incluídos	 recentemente	 em	
protocolo	 clínico	 ou	 diretriz	 terapêutica,	 no	
âmbito	do	SUS.

B)	 avaliar	 a	 incorporação,	 a	 exclusão	 ou	 a	
alteração	 de	 novos	 medicamentos,	 produtos	 e	
procedimentos	 sujeitos	 à	 comercialização	 no	
país.

C)	 avaliar	a	incorporação,	a	exclusão	ou	a	alteração	
pelo	SUS	de	 novos	medicamentos,	 produtos	 e	
procedimentos,	 bem	 como	 a	 constituição	 ou	
a	 alteração	 de	 protocolo	 clínico	 ou	 de	 diretriz	
terapêutica.

D)	 avaliar	a	incorporação,	a	exclusão	ou	a	alteração	
pelo	SUS	de	 novos	medicamentos,	 produtos	 e	
procedimentos,	 bem	 como	 a	 constituição	 ou	
a	 alteração	 de	 protocolo	 clínico	 ou	 de	 diretriz	
terapêutica	dos	medicamentos	excepcionais.
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QUESTÃO 11

Quem	pode	solicitar	uma	avaliação	de	incorporação	de	
tecnologias	à	Conitec?

A)	 Somente	pessoas	físicas	vinculadas	ao	SUS.

B)	 Somente	 órgãos	 /	 instituições	 vinculados	 ao	
SUS.

C)	 Quaisquer	 órgãos	 /	 instituições	 ou	 pessoas	
físicas.

D)	 Somente	 pessoas	 físicas	 e	 jurídicas	 não	
vinculadas ao SUS.

QUESTÃO 12

São	 características	 do	 Componente	 Especializado	 da	
Assistência	Farmacêutica	(Ceaf),	exceto:

A)	 Prevê	medicamentos	para	doenças	com	potencial	
impacto	endêmico,	muitas	vezes	relacionadas	a	
situações	de	vulnerabilidade	social	e	pobreza.

B)	 É	 uma	 das	 estratégias	 de	 acesso	 aos	
medicamentos	 no	 âmbito	 do	 SUS	 que	
busca	 garantir	 a	 integralidade	 do	 tratamento	
medicamentoso,	em	nível	ambulatorial.

C)	 Prevê	 medicamentos	 para	 algumas	 situações	
clínicas,	 principalmente	 agravos	 crônicos,	 com	
custos de tratamento mais elevados ou de maior 
complexidade.

D)	 O acesso aos medicamentos ocorre de acordo 
com	critérios	definidos	em	protocolos	clínicos	e	
diretrizes	 terapêuticas	 (PCDTs)	publicados	pelo	
Ministério	da	Saúde.	

QUESTÃO 13

Sobre	a	prevenção	e	tratamento	da	dengue,	assinale	a	
alternativa incorreta.

A)	 Roupas	 que	 minimizam	 a	 exposição	 da	 pele	
durante	 o	 dia,	 quando	 os	 mosquitos	 são	 mais	
ativos,	 proporcionam	 alguma	 proteção	 às	
picadas e podem ser adotadas principalmente 
durante surtos. 

B)	 Ainda	 não	 existe	 vacina	 disponível	 no	 setor	
público.	 Portanto,	 a	 única	 forma	 de	 prevenção	
é	acabar	com	o	mosquito,	mantendo	o	domicílio	
sempre	 limpo,	 eliminando	 os	 possíveis	
criadouros. 

C)	 O	 tratamento	 para	 a	 dengue	 consiste	 na	
utilização	 de	 um	 potente	 antiviral,	 que	 irá	
reduzir	 a	 intensidade	 dos	 sintomas.	 Todavia,	
sua	 interação	 com	 o	 ácido	 acetilsalicílico	 pode	
provocar	 sangramentos,	 hemorragias	 e	 até	 a	
morte.

D)	 As	 ações	 de	 controle	 da	 dengue	 ocorrem,	
principalmente,	 na	 esfera	municipal.	 Quando	 o	
foco	 do	mosquito	 é	 detectado,	 e	 não	pode	 ser	
eliminado pelos moradores de um determinado 
local,	a	Secretaria	Municipal	de	Saúde	deve	ser	
acionada.

QUESTÃO 14

No	 que	 se	 refere	 ao	 financiamento	 do	 Componente	
Básico	 do	 Bloco	 da	Assistência	 Farmacêutica	 (CBAF)	
definido	 na	 Deliberação	 CIB-SUS/MG	 Nº2416/2016,	 
é	correto	afirmar	que	é	de	responsabilidade

A)	 somente	 municipal,	 com	 aplicação	 de,	 no	
mínimo,	R$	9,72	per capita/ano.

B)	 somente	estadual,	com	aplicação	de,	no	mínimo,	
R$	9,72	per capita/ano.

C)	 tripartite	 com	 aplicação	 dos	 valores	 mínimos	
(per capita/ano):	contrapartida	federal	–	R$	5,10;	
contrapartida	estadual	–	R$	2,36;	contrapartida	
municipal	–	R$	2,36.

D)	 somente	municipal	e	estadual.	O	governo	federal	
é	 responsável	 pelos	 programas	 estratégicos.	
A	 aplicação	 dos	 valores	 mínimos	 (per capita/
ano)	 é	 de:	 contrapartida	 estadual	 –	 R$	 2,36;	
contrapartida	municipal	–	R$	2,36.

QUESTÃO 15

Considerando-se	 o	 Plano	 Diretor	 de	 Regionalização	
(PDR)	da	saúde	do	Estado	de	Minas	Gerais,	é	correto	
afirmar	que

A)	 todos	os	municípios	devem	oferecer	atendimento	
de	média	e	alta	complexidade	a	toda	a	população	
adscrita.

B)	 o	 PDR	 é	 construído	 considerando-se	 a	
disponibilidade	de	recursos	públicos	e	privados	
em	cada	região	de	saúde.	

C)	 Itatiaiuçu	 tem	 uma	 população	 estimada	 em	
10.882	 (2016).	 Pertence	 à	 região	 de	 saúde	
Itaúna,	macrorregião/região	ampliada	de	saúde	
oeste.

D)	 considerando-se	o	princípio	da	descentralização,	
a	 atenção	 primária	 pode	 ser	 oferecida	 em	
qualquer	 município,	 podendo	 a	 população	 ser	
referenciada	 para	 os	 municípios	 limítrofes	 ou	
mais	próximos.

QUESTÃO 16

As	políticas	brasileiras	também	reforçam	a	luta	contra	o	
tabaco	e,	nos	últimos	anos,	 reduziram	o	percentual	de	
fumantes	no	país	em	15%.		

A	que	políticas	a	afirmativa	se	refere?

A)	 Políticas	de	promoção,	prevenção	e	tratamento.

B)	 Politicas	 de	 redução	 da	 taxação	 de	 produtos	
derivados do tabaco.

C)	 Políticas	 de	 criminalização	 de	 vendedores	 de	
produtos derivados do tabaco.

D)	 Políticas	 de	 vigilância	 sanitária	 que	 monitoram	
o teor de nicotina nos produtos derivados do 
tabaco.



6

QUESTÃO 17

A	 Atenção	 Básica	 é	 o	 conjunto	 de	 ações	 de	 saúde	
individuais,	 familiares	 e	 coletivas	 que	 envolvem	
promoção,	prevenção,	proteção,	diagnóstico,	tratamento,	
reabilitação,	 redução	 de	 danos,	 cuidados	 paliativos	 e	
vigilância	em	saúde.

São	diretrizes	da	Atenção	Básica,	exceto:

A)	 Autossuficiência.

B)	 Territorialização.

C)	 População	adscrita.

D)	 Ordenação	da	rede.	

QUESTÃO 18

O	SUS	consolidou-se,	ao	longo	de	duas	décadas,	como	
a	maior	política	de	Estado	do	país,	promotor	de	inclusão	
e	justiça	social.	

A	justiça	social	manifesta-se	em	qual	princípio?

A)	 Equidade.

B)	 Igualdade.

C)	 Integralidade.

D)	 Universalidade.

QUESTÃO 19

O Brasil é reconhecido internacionalmente como um 
país	que	tem	um	dos	mais	completos	e	bem-sucedidos	
programas	 de	 imunizações	 do	 mundo,	 constituindo-se	 
em	 poderosa	 ferramenta	 de	 controle	 de	 doenças	
transmissíveis	 imunopreveníveis.	 O	 país	 consegue	
garantir	 altos	 índices	 de	 cobertura	 vacinal,	 atingindo	
de	 forma	 estável	 e	 universal	 todos	 os	 segmentos	
populacionais. 

De	 acordo	 com	 o	 texto,	 esses	 objetivos	 vêm	 sendo	
obtidos	graças	ao

A)	 trabalho	 intenso	 e	 contínuo	 das	 três	 esferas	
de	 gestão	 do	 SUS,	 que	 incorporaram	 entre	
suas	 prioridades	 o	 Programa	 Nacional	 de	
Imunizações,	realizado	por	meio	de	campanhas	
nacionais	e	de	forma	rotineira.

B)	 esforço	 conjugado	 entre	 o	 setor	 público	 e	
privado,	 que	 ofertam	 a	 toda	 a	 população,	 de	
forma	 compulsória	 as	 vacinas	 do	 calendário	
vacinal	e	aquelas	preconizadas	por	organizações	
internacionais.

C)	 trabalho	 desenvolvido	 pela	 vigilância	 sanitária,	
que,	desde	a	sua	concepção,	vem	agindo	com	
poder	 de	 polícia,	 obrigando	 a	 população	 a	 se	
vacinar.

D)	 esforço	 do	 governo	 em	 conduzir	 propagandas	
e	 educação	 em	 saúde,	 conscientizando	 a	
população	da	importância	da	prevenção.

QUESTÃO 20

A	Atenção	 Básica	 é	 a	 principal	 porta	 de	 entrada	 das	
Redes	 de	 Atenção	 à	 Saúde	 e	 tem	 como	 diretriz	 a	
Resolutividade.

Esta	utiliza	e	articula	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.	 Deve	 ser	 capaz	 de	
resolver	______________	dos	problemas	de	saúde	da	
população,	coordenando	o	cuidado	do	usuário	em	outros	
pontos	da___________________,	quando	necessário.

A	sequência	que	preenche	corretamente	as	lacunas	do	
texto	é	

A)	 centrada	 na	 pessoa	 /	 a	 maioria	 /	 Rede	 de	
Atenção	à	Saúde

B)	 centrado	no	indivíduo	/	grande	parte	/	Pirâmide	
de	Atenção	à	Saúde

C)	 centrado	no	médico	/	uma	pequena	parte	/	Rede	
de	Atenção	à	Saúde

D)	 centrado	 na	 equipe	 /	 pequena	 porcentagem	 /	
Pirâmide	de	Atenção	à	Saúde
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BIOQUÍMICO (FARMACÊUTICO) E BIOQUÍMICO 
(FARMACÊUTICO/PLANTONISTA)

QUESTÃO 21

São	 atividades	 realizadas	 pelo	 controle	 interno	 de	
qualidade	de	um	laboratório	de	análises	clínicas,	exceto:

A)	 Definição	 dos	 critérios	 de	 aceitação	 dos	
resultados por tipo de analito e de acordo com a 
metodologia	utilizada.

B)	 Monitoramento do processo analítico pela 
análise	 da	 amostra-controle,	 com	 registro	 dos	
resultados	obtidos	e	análise	dos	dados.

C)	 Liberação	 ou	 rejeição	 das	 análises	 após	
avaliação	dos	resultados	da	amostra-controle.

D)	 Participação	 em	 ensaios	 de	 proficiência	 para	
exames	 específicos	 realizados	 na	 rotina	 do	
laboratório.		

QUESTÃO 22

Analise	 as	 afirmativas	 relativas	 às	 Leis	 de	 Beer	
e	 Lambert	 que	 fundamentam	 as	 determinações	
espectrofotométricas	em	bioquímica	clínica.

I.	 Quando	 a	 concentração	 de	 um	 analito	 é	
constante,	a	absorção	depende	do	comprimento	
do	caminho	óptico.

II.	 Quando	o	caminho	óptico	é	constante	e	 igual	a	
um,	 a	 concentração	 é	 diretamente	 proporcional	
à	quantidade	de	 luz	absorvida	ou	 inversamente		
proporcional	ao	logaritmo	da	luz	transmitida,	em	
relação	à	luz	refletida.

III.	 Quando	a	concentração	 tem	 relação	 linear	com	
a	 absorção,	 calcula-se	 o	 fator	 de	 calibração,	
que	 é	 multiplicado	 pela	 absorção	 do	 analito	
a	 ser	 quantificado,	 encontrando-se	 assim	 a	
concentração.

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 23

O	 processo	 de	 concentração	 das	 formas	 parasitárias	
do	 método	 de	 exame	 parasitológico	 indicado	 para	 o 
diagnóstico	do Strongyloides Stercoralis é

A)	 centrífugo	–	flutuação	em	solução	de	sulfato	de	
zinco. 

B)	 flutuação	em	solução	de	sacarose.	

C)	 flutuação	espontânea.

D)	 migração	ativa	das	larvas.	

QUESTÃO 24

O	 método	 microbiológico	 utilizado	 para	 corar	
micobactérias	 e	 outros	 micro-organismos	 ácido-
resistentes	 empregando	 corantes	 fluorescentes	 como	
corante	 primário	 e	 permanganato	 de	 potássio	 como	
contracorante é

A)	 Auramina-Rodamina.	
B)	 Gram.
C)	 Kinyoun.
D)	 Zielhl-Neelsen.

QUESTÃO 25

Em	 relação	 aos	 testes	 sorológicos	 usados	 em	
laboratórios	clínicos,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 A	reação	de	aglutinação	de	partículas	de	látex	é	
utilizada	na	pesquisa	de	fator	reumatoide.

B)	 A	 reação	 de	 VDRL	 é	 um	 teste	 de	 floculação	
para pesquisa de anticorpos anticardiolipina 
presentes	na	sífilis.

C)	 O	 fundamento	 da	 pesquisa	 de	 gonadotrofina	
coriônica	 na	 gravidez	 é	 uma	 reação	 de	
hemaglutinação	indireta	empregando	anticorpos	
anticadeia	Beta	de	gonadotrofina	coriônica.

D)	 O	 fundamento	 do	 teste	 de	 FTA-ABS	 é	 uma	
reação	 de	 imunofluorescência	 indireta	 para	 a	
determinação	de	anticorpos	contra	o	Treponema 
pallidum.

QUESTÃO 26

Sobre	 o	 diagnóstico	 microbiológico	 e	 o	 tratamento	 da	
hanseníase,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 O	exame	baciloscópico	é	útil	no	diagnóstico	da	
hanseníase,	 entretanto	 esta	 pode	 ser	 negativa	
nas	formas	paucibacilares.

B)	 O	 exame	 	 baciloscópico	 é	 um	 procedimento	
simples	no	qual	se	procede	à	pesquisa	de	bacilos	
álcool-ácido	 resistentes(BAAR),	 em	 material	
obtido de raspado de tecido dérmico.

C)	 A	baciloscopia	é	fortemente	positiva	nas	formas	
indeterminada e tuberculoide.

D)	 A	 poliquimioterapia	 com	 rifampicina	 +	 dapsona	
+	 clofazimina	 é	 empregada	 no	 tratamento	 da	
hanseníase multibacilar.

QUESTÃO 27

Considere	 um	 paciente,	 28	 anos	 de	 idade,	 sexo	 
masculino,	 pescador,	 com	 resultado	 de	 exame	
parasitológico	 de	 fezes	 indicando	 teste	 de	 Kato-Katz	
positivo. 

O	tratamento	do	paciente	deverá	ser	realizado	com	

A)	 antimoniato	de	meglumina.	

B)	 furazolidona.

C)	 metronidazol.

D)	 praziquantel.
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QUESTÃO 28

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 relativas	 aos	 índices	
hematimétricos. 

I. O volume corpuscular médio é calculado a partir 
da	 contagem	de	eritrócitos	e	da	hemoglobina	e	
permite	 diferenciar	 as	 anemias	 em	 microcítica,	
normocítica ou macrocítica.

II.	 A	hemoglobina	corpuscular	média	é	a	medida	da	
massa	de	hemoglobina	presente,	em	média,	nos	
eritrócitos.	É	um	parâmetro	útil	para	o	controle	de	
qualidade	de	analisadores	hematológicos.	

III.	 A	 concentração	 de	 hemoglobina	 corpuscular	
média	 é	 calculada	 a	 partir	 da	 hemoglobina	 e	
do	 hematócrito	 e	 auxilia	 na	 classificação	 das	
anemias	em	normocrômicas	ou	hipocrômicas.	

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 29

Em	 relação	 ao	 exame	 de	 urina	 de	 rotina,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A)	 A	 concentração	 de	 solutos	 na	 urina	 pode	 ser	
quantificada	 tanto	 pela	 medida	 da	 gravidade	
específica	quanto	da	osmolalidade.

B)	 A pesquisa de elementos químicos com tira 
reagente	 apresenta	 benefícios	 como	 baixa	
complexidade,	 reduzido	 volume	 de	 amostra,	
estabilidade e reprodutibilidade.

C)	 A	 pesquisa	 de	 albumina	 com	 tira	 reagente	
apresenta	sensibilidade	igual	para	a	albumina	ou	
a	proteína	de	Bence-Jones.	

D)	 Na	presença	de	doença	renal,	os	cilindros	podem	
aparecer	 em	 grande	 número	 e	 de	 formatos	
variados. 

QUESTÃO 30

Em	relação	aos	aspectos	laboratoriais	do	diagnóstico	do	
Diabetes mellito,	é	correto	afirmar	que

A)	 a	 concentração	 plasmática	 da	 glicose	 é	
determinada	 quase	 que	 exclusivamente	 por	
ensaios	 fluorimétricos,	 como	 os	 métodos	 da	
glicose	oxidase	e	da	hexoquinase.

B)	 a	 determinação	 da	 glicemia	 pelo	 método	 da	
hexoquinase	 sofre	 interferência	 de	 ácido	
ascórbico	e	hiperurecemia.	

C)	 o	teste	de	tolerância	oral	a	glicose	compreende	
a	 realização	 de	 glicemia	 de	 jejum,	 seguida	 de	
ingestão	 de	 solução	 aquosa	 a	 25%	 de	 glicose	
anidra	e	a	dosagem	da	glicemia	em	120	minutos	
após	essa	ingestão.

D)	 os	 métodos	 disponíveis	 para	 dosagem	 da	
hemoglobina	 glicada,	 sobretudo	 da	 fração	
HbA1c,	são	capazes	de	 indicar	a	concentração	
média	 da	 glicose	 plasmática	 dos	 últimos	 
120 dias.

QUESTÃO 31

Em	 relação	 às	 alterações	 laboratoriais	 dos	 pacientes	
com	disfunção	hepática,	é	correto	afirmar	que	a

A)	 hepatite	 alcoólica	 é	 uma	 hepatopatia	 com	
padrão	 hepatocelular	 e	 que	 apresenta	 na	 fase	
aguda	um	predomínio	da	elevação	de	aspartato	
aminotransferase	(AST).

B)	 hepatite autoimune é uma hepatopatia com 
padrão	 hepatocelular	 e	 que	 apresenta	 na	 fase	
aguda	um	predomínio	da	elevação	de	aspartato	
aminotransferase	(AST).

C)	 icterícia	obstrutiva	é	uma	hepatopatia	com	padrão	
colestático	e	que	apresenta	fosfatase	alcalina	e	
gama	 glutamil	 transferase	 com	 elevação	 mais	
expressiva	que	a	de	aspartato	aminotransferase	
(AST)	e	alanina	aminotransferase	(ALT).

D)	 icterícia obstrutiva é uma hepatopatia com 
padrão	colestático	e	que	apresenta	elevação	de	
enzimas marcadoras de colestase e bilirrubina 
total aumentada com predomínio de bilirrubina 
indireta,	 mostrando	 a	 dificuldade	 de	 excreção	
nas vias biliares.

QUESTÃO 32

A	razão	normatizada	internacional	–	RNI	é	indicada	para	
monitorização	do	tratamento	farmacológico	com

A)	 apixaban.

B)	 clopidogrel.

C)	 dalteparina.

D)	 varfarina.		

QUESTÃO 33

São	 medicamentos	 fornecidos	 pelo	 	 componente	
estratégico	da	Assistência	Farmacêutica,	exceto:

A)	 Atorvastatina. 

B)	 Clofazimina.	

C)	 Dapsona. 

D)	 Rifampicina	+	Isoniazida.		

QUESTÃO 34

Na	Relação	Municipal	de	Medicamentos	de	uma	cidade	
de	9	mil	habitantes	com	programa	de	atenção	à	saúde	
da	mulher,	para	tratamento	da	hipertensão	na	gravidez,	
deve constar o medicamento

A)	 atenolol.

B)	 metildopa.

C)	 succinato de metoprolol.

D)	 tartarato de metoprolol.
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QUESTÃO 35

Numere	a	coluna	II	de	acordo	com	a	coluna	I,	associando	
o	fármaco	empregado	no	tratamento	da	tuberculose	com	
sua	reação	adversa.

COLUNA I

1. Estreptomicina

2. Etambutol

3. Isoniazida

4.	 Rifampicina

COLUNA II

(			)	Crise	Convulsiva

(			)	Hepatotoxicidade

(			)	Hipoacusia

(			)	Neurite	óptica

(			)	Trombocitopenia	
Assinale	a	sequência	correta.

A)	 1 2 3 4 1

B)	 2 1 4 3 3

C)	 3 4 1 2 4

D)	 4 3 2 1 2 

QUESTÃO 36

Em	 relação	 à	 prática	 	 farmacêutica	 em	 sistemas	
municipais	de	saúde,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 Na	 Estratégia	 Saúde	 da	 Família,	 
o encaminhamento de pacientes para o 
farmacêutico	 visando	 acompanhamento	
farmacoterapêutico	pode	ser	realizado	somente	
por	 meio	 de	 discussão	 em	 reuniões	 de	
matriciamento. 

B)	 Durante	as	visitas	domiciliares,	é	possível	que	o	
farmacêutico	qualifique	os	agentes	comunitários	
de	saúde	para	aspectos	importantes	do	processo	
de	 utilização	 de	 medicamentos,	 tornando-os	
multiplicadores	de	informações,	por	exemplo,	no	
auxílio	na	organização	de	medicamentos	ou	na	
orientação	sobre	o	destino	correto	para	descarte	
de medicamentos vencidos.

C)	 A	 gestão	 técnica	 do	 medicamento	 é	 uma	
prática	 frequente	 na	 realidade	 do	 profissional	
farmacêutico	 na	 atenção	 primária,	 mas	 é	
importante	 correlacioná-la	 às	 atividades	
clínicas	de	modo	a	 contemplar	da	seleção	dos	
medicamento	até	a	análise	de	seu	uso	por	um	
indivíduo e pela comunidade.

D)	 O	 farmacêutico	 do	 Núcleo	 de	 Apoio	 à	 Saúde	
da Família deve normatizar os procedimentos 
da	 assistência	 farmacêutica	 e	 interagir	 com	 a	
coordenação	 das	 unidades	 básicas	 de	 saúde	
visando	obter	melhores	resultados	no	acesso,	na	
racionalização	e	uso	dos	medicamentos.

QUESTÃO 37

No	 tratamento	do	Diabetes mellito	são	empregadas	as	
insulinas.

A	insulina	que	é	de	ação	prolongada	é	a

A)	 aspart.

B)	 glargina.	

C)	 glulisina.

D)	 lispro.

QUESTÃO 38

Em	 relação	 às	 reações	 adversas	 dos	 fármacos	 anti-
hipertensivos,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 Propranolol	 pode	 exacerbar	 doença	 pulmonar	
obstrutiva	 crônica,	 especialmente	 em	casos	de	
asma,	distúrbios	de	condução	atrioventricular	e	
insuficiência	circulatória	periférica.	

B)	 A	 contraindicação	 relativa	 de	 propranolol	 em	
diabéticos do tipo 1 decorre de mascaramento 
dos	 sinais	 de	 hipoglicemia	 e	 bloqueio	 da	
glicogenólise.

C)	 Furosemida pode acentuar quadros de 
hiperuricemia	e	expoliar	potássio.		

D)	 Antagonistas	 do	 sistema	 adrenérgico,	
principalmente	 clonidina	 e	 metildopa,	 são	 os	
fármacos	anti-hipertensivos	mais	implicados	em	
indução	de	disfunção	sexual	masculina	durante	
o	tratamento	da	hipertensão.

QUESTÃO 39

Em	 relação	 à	 segurança	 do	 uso	 de	 corticoides	 por	
inalação	no	 tratamento	da	asma,	assinale	a	alternativa	
incorreta.

A)	 O	uso	durante	a	gestação	e	amamentação	não	
é	 recomendado	 devido	 à	 falta	 de	 evidências	
relativas	à	segurança.	

B)	 O	uso	prolongado	aumenta	o	 risco	de	catarata	
e	 a	 monitorização	 oftalmológica	 periódica	 é	
aconselhável.			

C)	 Afta,	 disfonia	 intermitente,	 tosse	 por	 irritação	
da	 via	 aérea	 são	 reações	 adversas	 descritas	
durante o tratamento.

D)	 Emprego	de	aerocâmaras	e	prática	de	enxague	
após	 inalação	 reduzem	 a	 incidência	 de	
candidíase	 porque	 diminuem	 a	 deposição	 do	
fármaco	na	orofaringe.

QUESTÃO 40

Um	comprimido	com	 revestimento	entérico	em	 relação	
ao	padrão	de	liberação	do	fármaco	é	classificado	como	
comprimido	de	liberação

A)	 estendida. 

B)	 prolongada.	

C)	 retardada.

D)	 ultraprolongada.	
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