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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

22 de janeiro

14 às 17h

40 questões

3h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

Promoção da Saúde e da  
Alimentação Adequada e Saudável

A promoção da saúde consiste num conjunto de estra-
tégias focadas na melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos e coletividades. Pode se materializar por 
meio de políticas, estratégias, ações e intervenções no 
meio com objetivo de atuar sobre os condicionantes e 
determinantes sociais de saúde, de forma intersetorial 
e com participação popular, favorecendo escolhas 
saudáveis por parte dos indivíduos e coletividades no 
território onde residem, estudam, trabalham, entre 
outros. As ações de promoção da saúde são potencia-
lizadas por meio da articulação dos diferentes setores 
da saúde, além da articulação com outros setores. 
Essas articulações promovem a efetividade e sustenta-
bilidade das ações ao longo do tempo, melhorando as 
condições de saúde das populações e dos territórios.

A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável 
(PAAS) tem por objetivo apoiar estados e municípios 
brasileiros no desenvolvimento da promoção e pro-
teção à saúde da população, possibilitando um pleno 
potencial de crescimento e desenvolvimento humano, 
com qualidade de vida e cidadania. Além disso, reflete 
a preocupação com a prevenção e com o cuidado 
integral dos agravos relacionados à alimentação e 
nutrição como a prevenção das carências nutricionais 
específicas, desnutrição, e contribui para a redução 
da prevalência do sobrepeso e obesidade e das doen-
ças crônicas não transmissíveis, além de contemplar 
necessidades alimentares especiais tais como doença 
falciforme, hipertensão, diabetes, câncer, doença 
celíaca, entre outras.

A PAAS corresponde a uma das diretrizes da Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), insere-se 
como eixo estratégico da Política Nacional de Promo-
ção da Saúde (PNPS), e tem como enfoque prioritário 
a realização de um direito humano básico, que pro-
porcione a realização de práticas alimentares apropria-
das dos pontos de vista biológico e sociocultural, bem 
como o uso sustentável do meio ambiente.

Considerando-se que o alimento tem funções que 
transcendem ao suprimento das necessidades bioló-
gicas, pois agrega significados culturais, comporta-
mentais e afetivos singulares que não podem ser des-
prezados, a garantia de uma alimentação adequada 
e saudável deve contemplar o resgate de hábitos e 
práticas alimentares regionais que valorizem a produ-

ção e o consumo de alimentos locais de baixo custo e 
elevado valor nutritivo, livre de contaminantes, bem 
como os padrões alimentares mais variados em todos 
os ciclos de vida.

Diferentes estratégias têm sido pensadas no sentido 
de estimular a autonomia dos indivíduos para a reali-
zação de escolhas e de favorecer a adoção de práticas 
alimentares (e de vida) saudáveis. Nesse sentido, as 
ações de PAAS fundamentam-se nas dimensões de 
incentivo, apoio, proteção e promoção da saúde e 
devem combinar iniciativas focadas em: a) políticas 
públicas; b) criação de ambientes favoráveis à saúde 
nos quais o indivíduo e comunidade possam exercer 
o comportamento saudável; c) reforço da ação comu-
nitária; d) desenvolvimento de habilidades pessoais 
por meio de processos participativos e permanentes; 
e) reorientação dos serviços na perspectiva da promo-
ção da saúde.
Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/ape/promocaosaude>. 
Acesso em: 17 de nov. 2022. Adaptado.

1. De acordo com o texto 1, é correto o que se afirma 
em:

a. SQUARE A nutrição adequada pressupõe práticas ali-
mentares tradicionais apropriadas do ponto de 
vista biológico e social.

b. Check-square Para garantir uma alimentação adequada e sau-
dável, é imprescindível contemplar o resgate de 
hábitos e práticas alimentares regionais.

c. SQUARE A promoção de práticas alimentares adequadas 
e saudáveis é suficiente para evitar doenças 
crônicas não transmissíveis.

d. SQUARE Falciforme é uma hemoglobinopatia, doença 
de origem genética que resulta da defor-
mação do neurônio motor e ausência da 
hemoglobina A.

e. SQUARE Desenvolver habilidades pessoais por meio de 
processos participativos e permanentes é con-
dição sine qua non para combater as doenças 
decorrentes da obesidade.
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2. De acordo com o texto 1, a Promoção da Alimenta-
ção Adequada e Saudável (PAAS) tem como prioridade:

a. SQUARE o desenvolvimento de habilidades pessoais por 
meio de processos participativos e permanentes.

b. SQUARE a articulação dos diferentes setores da saúde, 
além da articulação com outros setores.

c. Check-square a realização de um direito humano básico por 
meio de práticas alimentares apropriadas dos 
pontos de vista biológico e sociocultural, bem 
como o uso sustentável do meio ambiente.

d. SQUARE favorecer escolhas saudáveis por parte dos 
indivíduos e coletividades no território onde 
residem, estudam, trabalham.

e. SQUARE apoiar estados e municípios brasileiros no 
desenvolvimento da promoção e proteção à 
saúde da população.

3. Assinale a frase correta quanto à concordância 
verbal e nominal.

a. Check-square Identificaram-se durante a oitiva das testemu-
nhas fortes indícios de práticas ilegais.

b. SQUARE Caso não se instale bons e potentes holofotes, à 
noite é mais difícil nadar na piscina do clube.

c. SQUARE Todas essas falhas contábeis e inconsistências 
no inventário patrimonial representa uma 
bomba que explodirá cedo ou tarde.

d. SQUARE Pude ver o ingresso de pessoas de origem 
pobre entrando em lugares que jamais lhe foi 
destinado, as universidades.

e. SQUARE A exclusão dos professores da participação nas 
discussões revelam bastante sobre o governo 
federal.

4. Assinale a alternativa em que a crase foi correta-
mente indicada.

a. SQUARE Continuamos juntos, valorizando sempre a lite-
ratura, a escrita e àqueles que não se intimidam 
e eternizam seus sentimentos em palavras.

b. SQUARE O balançar de nossos corpos reluzentes a luz da 
fogueira faz com que nossa conexão não possa 
ser desfeita à sombra da noite.

c. SQUARE Chegamos à conclusão de que as novas normas 
não se referem a benefícios anteriores a data 
mencionada no documento.

d. Check-square Somente a esta hora, soube que foram à Secre-
taria de Educação à procura de informações 
sobre a matrícula.

e. SQUARE Quando se dirigia à Itajaí, foi vítima de sério 
acidente, devido a excessiva velocidade que 
imprimiu à sua moto.

5. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase “Teoria explica por que o corpo de Ale-
xandre, o Grande, só começou a se decompor 
seis dias após morte”, ocorrem dois verbos, mas 
o sujeito é o mesmo.

b. SQUARE Em “Com o aumento do calor, também cresce 
o consumo de suco feito de abacaxi e sorvete”, 
ocorre cacofonia.

c. SQUARE Em “Contudo, antes de investir em Blue Chips, é 
preciso entender bem o que elas são e quais 
suas principais características”, tem-se exemplo 
de pleonasmo.

d. SQUARE A frase “Frente à frente com a onça me pus a 
correr em disparada” está escrita de acordo 
com as normas do português padrão.

e. Check-square A frase “A má postura, por sua vez, causa diver-
sas complicações, que podem ser dolorosas”, é 
composta por duas orações: na primeira, ocorre 
um predicado verbal; na segunda, um predi-
cado nominal.

Conhecimentos Atuais 5 questões

6. Assinale a alternativa correta considerando assun-
tos da atualidade.

a. SQUARE Em novembro de 2022, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou que a Covid-19 não é 
mais uma emergência global.

b. SQUARE A bacia Amazônica está situada exclusivamente 
no Brasil e é a mais extensa e de maior densi-
dade de água do mundo.

c. Check-square Eliminar resíduos plásticos dos oceanos até 
2050 foi um dos compromissos assinados na 
declaração final da Conferência dos Oceanos 
da Organização das Nações Unidas (ONU).

d. SQUARE O período de seca no Brasil faz com que os 
casos de dengue se intensifiquem, sendo que 
em algumas regiões são classificados como 
uma pandemia.

e. SQUARE A Organização das Nações Unidas (ONU) é enfá-
tica ao afirmar que as emissões de Dióxido de 
Carbono (CO2) não constituem um problema, 
mas uma solução para uma vida melhor no 
nosso planeta.
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9. Assinale a alternativa correta sobre o Rio Camboriú.

a. Check-square É o principal manancial para captação da água 
que abastece Balneário Camboriú.

b. SQUARE É considerado um rio não navegável.
c. SQUARE Os indicadores do IBGE revelam que é um dos 

10 rios mais poluídos do Brasil.
d. SQUARE Seus principais afluentes são o ribeirão dos 

Macacos, o rio do Salto e o rio Itajaí-Açu.
e. SQUARE Tem uma extensão de 570 km, o que o faz o 

maior rio que corre somente no estado de 
Santa Catarina.

10. Analise os dados abaixo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) sobre o município de 
Balneário Camboriú.

1. A taxa de mortalidade infantil média na 
cidade é de 8,35 para 1.000 nascidos vivos 
comparada com todos os municípios do 
estado, fica nas posições 144 de 295.

2. Devido ao processo de crescimento e 
expansão da cidade, apresenta apenas 50% 
de domicílios com esgotamento sanitário 
adequado.

3. Balneário Camboriú faz parte da Mesorregião 
do Vale do Itajaí.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Legislação e Saúde Pública 10 questões

11. Segundo a Política Nacional de Atenção Primária, 
são diretrizes do SUS a serem operacionalizadas na 
Atenção Primária:

a. SQUARE Equidade e Territorialização.
b. SQUARE Integralidade e Acesso Avançado.
c. SQUARE Centralização e Vigilância em Saúde.
d. Check-square Cuidado Centrado na Pessoa e Resolutividade.
e. SQUARE Universalidade e Participação da Comunidade.

7. Dados publicados em 2022 pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (UNICEF) revelam que a vacinação 
infantil em todo o mundo está sofrendo a maior 
queda contínua das últimas três décadas.

Analise as afirmativas abaixo em relação a esse tema.

1. As Américas tornaram-se a primeira região a 
ser declarada livre da poliomielite no planeta 
há mais de 25 anos.

2. O Brasil recebeu o certificado de eliminação 
da poliomielite em 1994.

3. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, con-
firmou na 51ª Reunião de Ministros da Saúde 
do Mercosul que a cobertura vacinal contra 
a poliomielite aumentou no Brasil, seguindo 
numa direção contrária ao resto do mundo.

4. Segundo a Secretaria de Saúde de Balneário 
Camboriú, o município atingiu 69,37% da meta 
estabelecida na Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Poliomielite de 2022, que era de 
imunizar 100% das crianças de zero a 5 anos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Assinale a alternativa correta no que se refere à 
Economia Catarinense.

a. SQUARE Santa Catarina é hoje o estado mais rico do país.
b. Check-square Santa Catarina exportou valores recordes em 

2022. No primeiro semestre acumulou alta 
de 25,6% no valor dos embarques e em doze 
meses até junho o crescimento foi 31,1%.

c. SQUARE A economia estadual obteve no primeiro 
semestre 2022 uma aceleração expressiva da 
atividade econômica.

d. SQUARE A agricultura catarinense teve mais uma safra 
de alto desempenho e com ganhos de produ-
tividade em 2022. Destaca-se a supersafra de 
soja, feijão, arroz, tomate e linhaça.

e. SQUARE A economia estadual teve um primeiro semes-
tre de 2022 marcado por uma aceleração 
expressiva da atividade econômica, com des-
taque para a indústria de transformação que 
cresceu 3,9% no período.
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12. Todas as pessoas têm direito à saúde de quali-
dade no Brasil, como prevê a Constituição de 1988. 
O governo precisa garantir a promoção da saúde, o 
acesso, a prevenção, a proteção, o tratamento e a recu-
peração das cidades e cidadãos no país. Isso inclui o 
processo de escuta, acolhimento e atenção às deman-
das de todas as pessoas em territórios brasileiros. Por 
esse motivo, é importante que a população saiba 
quais são os seus direitos diante do Sistema Único de 
Saúde (SUS), uma das maiores políticas do mundo. 
Para tal, foi criada a Carta dos direitos dos usuários da 
saúde.

Assinale a alternativa correta sobre essa Carta e seu 
conteúdo.

a. SQUARE É uma publicação da Secretaria Executiva do 
Ministério da Saúde, como uma ferramenta 
para todas as pessoas assegurarem o seu 
direito à saúde. Foi construída coletivamente 
com diversas entidades e movimentos sociais.

b. SQUARE Os serviços de saúde serão organizados 
segundo a demanda da população, sendo limi-
tados por produção ou quantidades de atendi-
mentos pré determinados, visando salvaguar-
dar as agendas dos profissionais disponíveis.

c. SQUARE Todo cidadão tem direito a um tratamento 
adequado e efetivo que cure seu problema 
de saúde, independentemente de qual seja o 
agravo.

d. SQUARE A carta, publicada pelo Conselho Local de Saúde, 
visa garantir aos usuários o conhecimento de 
seus direitos e deveres no âmbito dos serviços 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.

e. Check-square A carta mais atual leva em consideração pontos 
importantes como: a saúde das mulheres, das 
pessoas com deficiência, da população LGBT, 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, das 
populações que vivem nos Campos, Águas e 
Florestas e da população Negra.

13. A Estratégia de Saúde da Família visa reorganizar 
a Atenção Primária no país. A equipe multiprofissional, 
que compõe uma equipe de Saúde da Família (eSF), 
tem suas atribuições orientadas pela Política Nacional 
de Atenção Primária.

São atributos da Atenção Primária à Saúde:

a. Check-square Primeiro contato, longitudinalidade, integrali-
dade, coordenação.

b. SQUARE Acesso, verticalidade, individualidade, coorde-
nação, ética.

c. SQUARE Planificação, porta de entrada, alta complexi-
dade, densidade tecnológica intermediária.

d. SQUARE Reabilitação, contrarreferência, elaboração de 
sumário de alta, coordenação.

e. SQUARE Acesso via regulação, versatilidade, universali-
dade e fila única.

14. Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), 
é correto afirmar que:

a. SQUARE Equipes de referência e apoio matricial não 
fazem parte dos dispositivos da PNH.

b. Check-square Dentre seus propósitos estão: contagiar traba-
lhadores, gestores e usuários do SUS com os 
princípios e as diretrizes da humanização e for-
talecer iniciativas de humanização existentes.

c. SQUARE Um de seus objetivos é Divulgar a Política Nacio-
nal de Humanização e reduzir os processos de 
formação e produção de conhecimento em arti-
culação com movimentos sociais e instituições.

d. SQUARE A rede HumanizaSUS é uma rede social exclusiva 
para os gestores do SUS sobre os processos de 
humanização da gestão e do cuidado no SUS.

e. SQUARE Os efeitos esperados com a PNH são a redução 
de filas e do tempo de espera, com a diminui-
ção do acesso e atendimento acolhedor e reso-
lutivo baseado em critérios socioeconômicos.
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15. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
são causadas por vários fatores ligados às condições 
de vida dos sujeitos. Estes são determinados pelo 
acesso a: bens e serviços públicos, garantia de direitos, 
informação, emprego, renda e possibilidades de fazer 
escolhas favoráveis à saúde.

Sobre o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrenta-
mento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmis-
síveis, é correto afirmar que:

a. SQUARE A vacinação é a ação principal que previne 
contra as DCNT.

b. SQUARE O envelhecimento populacional e o aumento  
das causas de morte por doenças infecciosas 
e parasitárias e materno-infantis vêm deli-
neando um novo cenário para a atuação da 
política pública.

c. SQUARE O tabagismo, o uso de álcool e a inatividade 
física são fatores de risco não modificáveis para 
as DCNT, enquanto que sexo, idade e herança 
genética são fatores de risco modificáveis para 
as DCNT.

d. SQUARE Entre as DCNT constam as doenças cardiovas-
culares, cânceres, diabetes e doenças respirató-
rias crônicas, doenças infecciosas e parasitárias, 
infecções sexualmente transmissíveis e os aci-
dentes domésticos.

e. Check-square Mortes por violências estão fortemente rela-
cionadas às desigualdades sociais, que podem 
ser determinadas pelo gênero, pela raça/cor da 
pele, pela classe social e pelo nível de escolari-
dade. Mulheres e homens negros e pardos, são 
vítimas mais frequentes de mortes por causas 
violentas do que brancos.

16. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
princípio do SUS que considera as pessoas como um 
todo, atendendo a todas as suas necessidades, inclui 
ações de promoção da saúde, a prevenção de doenças, 
o tratamento e a reabilitação. Ele pressupõe a articula-
ção da saúde com outras políticas públicas para asse-
gurar uma atuação intersetorial entre as diferentes 
áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade 
de vida dos indivíduos.

a. SQUARE Igualdade
b. Check-square Integralidade
c. SQUARE Descentralização
d. SQUARE Universalidade
e. SQUARE Equidade

17. Constitui uma equipe multiprofissional e interdis-
ciplinar composta por categorias de profissionais da 
saúde, complementar às equipes que atuam na Aten-
ção Básica. É formada por diferentes ocupações (pro-
fissões e especialidades) da área da saúde, atuando de 
maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário 
e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde 
da Família.

O conceito acima refere-se:

a. SQUARE À Equipe de Saúde Bucal (eSB).
b. SQUARE À Equipe da Atenção Básica (eAB).
c. SQUARE À Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR).
d. Check-square Ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica (NASF- AB).
e. SQUARE À Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 

(EACS).

18. A capitação ponderada constitui parte do finan-
ciamento federal de custeio da Atenção Primária à 
Saúde segundo o Programa Previne Brasil.

Sobre a capitação ponderada, é correto afirmar que:

a. SQUARE Leva em consideração no cálculo a adesão 
ao Programa Saúde na Hora, que consiste em 
ofertar consulta com a ESF em até 72 horas.

b. SQUARE O peso por pessoa cadastrada na equipe de 
Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção 
Primária (eAP) no Sistema de Informação em 
Saúde para a Atenção Básica (SISAB) é o mesmo 
para todas as pessoas.

c. SQUARE A classificação geográfica definida pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
não é levada em consideração.

d. SQUARE O pagamento por capitação ponderada consi-
dera os resultados de indicadores alcançados 
pelas equipes credenciadas e cadastradas no 
SCNES.

e. Check-square O critério de vulnerabilidade socioeconômica 
contempla pessoas beneficiárias do Bene-
fício de Prestação Continuada (BPC) e de 
benefício previdenciário no valor de até dois 
salários mínimos.
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19. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
prevenção que consiste em prevenir a hipermedicali-
zação do cuidado e evitar intervenções desnecessárias, 
reduzindo danos por meio de técnicas e práticas qua-
lificadas e personalizadas de cuidado. Isso operacio-
naliza, por dentro das práticas profissionais, o preceito 
ético “primeiro não lesar”.

a. SQUARE Prevenção Primária
b. SQUARE Prevenção Secundária
c. SQUARE Prevenção Terciária
d. Check-square Prevenção Quaternária
e. SQUARE Prevenção Quinquenária

20. Segundo a Política Nacional de Humanização, o 
que é a Clínica Ampliada?

a. Check-square Tem por finalidade contribuir para uma abor-
dagem clínica do adoecimento e do sofrimento 
que considere a singularidade do sujeito e a 
complexidade do processo saúde/doença.

b. SQUARE Visa criar espaços saudáveis, acolhedores e 
confortáveis, que respeitem a privacidade, pro-
piciem mudanças no processo de trabalho e 
sejam lugares de encontro entre as pessoas.

c. SQUARE É a inclusão de novos sujeitos nos processos de 
análise e decisão quanto à ampliação das tare-
fas da gestão.

d. SQUARE É reconhecer o que o outro traz como legítima 
e singular necessidade de saúde. Deve compa-
recer e sustentar a relação entre equipes/servi-
ços e usuários/populações.

e. SQUARE É reconhecer que as diferentes especialidades 
e práticas de saúde podem conversar com a 
experiência daquele que é assistido.

Conhecimentos Específicos 20 questões

21. As ações, os serviços públicos de saúde e os ser-
viços privados contratados ou conveniados que inte-
gram o Sistema Único de Saúde obedecem a diversos 
princípios. Dentre eles, constam:

a. SQUARE A organização dos serviços públicos de forma 
a duplicar os meios para fins idênticos, forne-
cendo mais opções aos usuários e aos gestores.

b. SQUARE A centralização político-administrativa com 
direção única em cada esfera de governo com 
ênfase na centralização dos serviços para a 
união e a regionalização das redes dos serviços 
para os estados.

c. Check-square A organização de atendimento público espe-
cífico e especializado para mulheres e vítimas 
de violência doméstica em geral, que garanta, 
entre outros, atendimento, acompanhamento 
psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.

d. SQUARE A igualdade da assistência à saúde, sem pre-
conceitos, privilegiando os mais necessitados e 
que, porventura, não tenham autonomia ade-
quada para decidir por si mesmos.

e. SQUARE A universalidade da assistência, garantindo o 
acesso aos serviços de saúde no nível da assis-
tência primária, sendo a assistência em nível 
secundário e terciário considerada como não 
essencial, podendo não ser garantida pelo SUS.

22. Sobre o Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), é correto afirmar que:

a. SQUARE É obrigatório aos municípios incluir no SINAN 
outros problemas de saúde importantes em 
sua região, mesmo que esses não estejam inclu-
sos na lista nacional de doenças de notificação 
compulsória.

b. SQUARE Seu uso sistemático e de forma centralizada 
democratiza a informação, mas não permite 
que os profissionais de saúde tenham acesso às 
informações coletadas.

c. SQUARE A estruturação e operacionalização do Sistema 
de Informação Epidemiológica Informatizada 
são de atribuição exclusiva da União.

d. SQUARE As fichas de notificação podem ser desenvolvi-
das pelo próprio município, visando as informa-
ções pertinentes àquela região sobre determi-
nado agravo.

e. Check-square É alimentado principalmente pela notificação 
e investigação de casos de doenças e agravos 
da lista nacional de doenças de notificação 
compulsória.
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25. Assinale a alternativa correta acerca do Subsis-
tema de Atenção à Saúde Indígena.

a. SQUARE Os municípios instituirão os mecanismos 
de financiamento específico para os Dseis, 
enquanto receberem apoio dos estados, do 
Distrito Federal e da União, sempre que houver 
necessidade de atenção secundária e terciária 
dentro dos territórios indígenas; ao passo que 
toda a atenção primária fica sob a responsabi-
lidade dos estados, Distrito Federal e da União, 
em conformidade com os procedimentos hie-
rárquicos do SUS.

b. SQUARE O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
deverá ser centralizado, hierarquizado e regio-
nalizado, tendo como base os Distritos Sani-
tários municipais regulares e respeitando os 
limites geográficos dos estados e municípios 
conforme definidos em lei.

c. Check-square Dever-se-á obrigatoriamente levar em conside-
ração a realidade local e as especificidades da 
cultura dos povos indígenas e o modelo a ser 
adotado para a atenção à saúde indígena, que se 
deve pautar por uma abordagem diferenciada e 
global, contemplando os aspectos de assistência 
à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, 
meio ambiente, demarcação de terras, educação 
sanitária e integração institucional.

d. SQUARE O SUS servirá de retaguarda e referência ao 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, sem 
necessidade de adaptações na estrutura e orga-
nização do SUS nas regiões onde residem as 
populações indígenas, pois como o apoio será 
pontual, não é necessário propiciar essa inte-
gração e o atendimento necessário em todos 
os níveis.

e. SQUARE As populações indígenas não podem partici-
par dos organismos colegiados de formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas 
de saúde, tais como o Conselho Nacional de 
Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais 
de Saúde, por serem tutelados pelo estado.

23. Segundo a Lei no 8080 de 19 de setembro de 1990 
e suas atualizações, dentro do Sistema Único de Saúde 
há outros subsistemas que auxiliam a garantir ações e 
serviços de saúde à populações específicas.

Dentre eles, estão:

a. SQUARE De Saúde Prisional, de Atenção à Saúde Indí-
gena e de Atenção à Saúde da População.

b. SQUARE De Atendimento Domiciliar, de Atendimento 
à Saúde da Mulher, de Atendimento ao 
adolescente.

c. SQUARE De Atendimento à População Privada de Liber-
dade, de Atendimento à Saúde do Homem, de 
Atendimento ao Idoso.

d. SQUARE De Atendimento e Internação Hospitalar, de 
Atenção à Saúde da Criança e de Atenção à 
Saúde do Idoso.

e. Check-square De Atenção à Saúde Indígena, de Atendimento 
e Internação Domiciliar e de acompanhamento 
durante o trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.

24. O controle social é a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assinale a alternativa correta quanto às instâncias 
colegiadas de controle social.

a. Check-square O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão repre-
sentantes no Conselho Nacional de Saúde.

b. SQUARE A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 
anos com representação de segmentos sociais, 
visando avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação da política de 
saúde nas instâncias correspondentes.

c. SQUARE As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e suas normas de 
funcionamento definidas pelas Secretarias de 
Saúde, ou pelo Ministério da Saúde no âmbito 
nacional.

d. SQUARE Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
podem ser alocados apenas como investimen-
tos previstos no Plano Quinquenal do Ministério 
da Saúde, não podendo ser inclusas as despesas 
de custeio e de capital do Ministério da Saúde.

e. SQUARE A União poderá estabelecer consórcios inter-
municipais para execução de ações e serviços 
de saúde, porém sem o remanejamento dos 
recursos do Fundo Nacional de Saúde.
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28. A incidência de diabetes mellitus (DM) na atua-
lidade atinge proporções epidêmicas, o que acarreta 
um alto custo, tanto econômico quanto social, e com-
plicações. A Atenção Primária à Saúde (APS) direciona-

-se aos diferentes níveis preventivos da doença.

Assinale a alternativa que se refere corretamente ao 
nível de atenção e à sua respectiva ação.

a. SQUARE Prevenção primária; tratamento especializado 
nos serviços de saúde, como consequência dos 
crescentes custos do tratamento da doença, 
ainda sem complicações.

b. SQUARE Prevenção secundária; campanhas e programas 
de prevenção da obesidade, mudança de hábi-
tos de vida e diminuição do sedentarismo.

c. Check-square Prevenção terciária; tratamento das complica-
ções, como a doença cardiovascular, a diálise 
por insuficiência renal crônica e as cirurgias 
para amputações de membros inferiores.

d. SQUARE Prevenção quaternária; a incorporação de hábi-
tos saudáveis, alimentação saudável, balan-
ceada e a prática de atividades físicas devem 
ser uma prioridade.

e. SQUARE Prevenção fundamental; medida da glicemia 
capilar em pacientes pertencentes a grupos de 
risco, como obesos ou história familiar de dia-
betes mellitus.

29. A vaginite e a vulvovaginite são diagnósticos 
frequentes na saúde da mulher na Atenção Primária à 
Saúde (APS). A Vaginose bacteriana (VB) é um estado 
de desequilíbrio da flora vaginal caracterizado pela 
substituição da flora microbiana dominada por Lacto-
bacillus por bactérias anaeróbias e facultativas.

Embora existam variações entre mulheres, as espécies 
mais frequentemente encontradas são:

a. Check-square Vaginose por Gardnerella.
b. SQUARE Vaginose por Candida albicans.
c. SQUARE Vaginose por Trichomonas vaginalis.
d. SQUARE Vaginose citolítica e excessiva proliferação de 

Lactobacillus.
e. SQUARE Vaginose inflamatória descamativa por 

 Streptococcus do grupo B e Escherichia coli.

26. Em epidemiologia clínica, o conhecimento das 
características biológicas dos patógenos é primordial 
no controle de epidemias e endemias.

Na recente pandemia o vírus SARS COVID-19 apresen-
tava uma alta infectividade definida como:

a. SQUARE A capacidade de, uma vez instalado, produzir 
sintomas e sinais.

b. SQUARE A capacidade de, após a infecção, induzir a 
imunidade no hospedeiro.

c. SQUARE A capacidade de, após a infecção, induzir a cura 
no hospedeiro.

d. Check-square A capacidade de penetrar, se desenvolver e/ou 
se multiplicar em um outro (hospedeiro) oca-
sionando uma infecção.

e. SQUARE A capacidade de produzir efeitos graves ou 
fatais, relacionando-se à capacidade de produ-
zir toxinas e de se multiplicar.

27. Em relação à promoção da saúde e prevenção de 
doenças, analise as afirmativas abaixo sobre os fatores 
de risco.

1. Do ponto de vista epidemiológico, o termo é 
utilizado para definir a probabilidade de que 
indivíduos sem uma determinada doença, 
mas expostos a determinados fatores, adqui-
ram essa doença.

2. Os fatores que se associam ao aumento do 
risco de se contrair uma doença são chama-
dos fatores de risco.

3. Um mesmo fator pode ser de risco para várias 
doenças (por exemplo, o tabagismo, que é 
fator de risco de diversos cânceres e de doen-
ças cardiovasculares e respiratórias).

4. Vários fatores de risco podem estar envolvidos 
na gênese de uma mesma doença, constituin-
do-se em agentes causais múltiplos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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33. Na Estratégia de Saúde da Família no que diz 
respeito à percepção dos gestores e profissionais de 
saúde quanto a uma forma de delimitação de uma 
área sob sua responsabilidade e o cadastro da popula-
ção pertencente a ela, caracterizam um(a):

a. Check-square Território.
b. SQUARE Área de risco.
c. SQUARE Distrito sanitário.
d. SQUARE Comunidade.
e. SQUARE Município.

34. A probabilidade diagnóstica do primeiro episódio 
de febre reumática (FR) é alta na presença de dois 
sinais maiores ou de um sinal maior e dois meno-
res, desde que apoiados pela evidência de infecção 
estreptocócica prévia.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
estes critérios diagnósticos maiores e menores para o 
diagnóstico, respectivamente.

a. SQUARE Coreia; poliartrite e poliartralgia.
b. Check-square Coreia; poliartralgia e velocidade de hemosse-

dimentação elevada.
c. SQUARE Poliartrite; eritema marginado e nódulos 

subcutâneos.
d. SQUARE Febre (≥ 38,5° C); proteína C-reativa elevada e 

Intervalo PR prolongado (no ECG).
e. SQUARE Poliartralgia; eritema marginado e nódulos 

subcutâneos.

35. Uma das características da Atenção Primária à 
Saúde é o trabalho em equipe na política de Saúde 
Mental.

Nessa política, os serviços de referência para casos 
graves, que necessitem de cuidado mais intensivo e/
ou de reinserção psicossocial, ou ainda que ultrapas-
sem as possibilidades de intervenção local, são de 
competência dos(as):

a. Check-square Centros de Atenção Psicossocial.
b. SQUARE Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
c. SQUARE Hospitais psiquiátricos de atenção secundária.
d. SQUARE Equipes de Estratégia de Saúde da Família 

ampliadas.
e. SQUARE Equipes locais de Estratégia de Saúde da 

Família.

30. Assinale a alternativa que indica corretamente 
a forma da sífilis que ocorre em média entre seis 
semanas e seis meses após a cicatrização do cancro, 
com uma erupção macular eritematosa pouco visí-
vel (roséola), principalmente no tronco e na raiz dos 
membros que progridem para lesões mais evidentes, 
papulosas e eritemato, acastanhadas, que podem atin-
gir todo o tegumento, sendo frequentes nos genitais.

a. SQUARE Sífilis latente.
b. SQUARE Sífilis latente tardia.
c. SQUARE Sífilis primária.
d. Check-square Sífilis secundária.
e. SQUARE Sífilis terciária.

31. O processo infeccioso e inflamatório da mucosa 
uretral, causado por diplococo Gram-negativo intra-
celular, cujos sintomas são determinados pelos locais 
primários de infecção: membranas mucosas da ure-
tra (uretrite), endocérvice (cervicite), reto (proctite), 
faringe (faringite) e conjuntiva (conjuntivite), tem 
como agente etiológico o(a):

a. SQUARE Trichomonas vaginalis.
b. Check-square Neisseria gonorrhoeae.
c. SQUARE Chlamydia trachomatis.
d. SQUARE Ureaplasma urealyticum.
e. SQUARE Mycoplasma genitalium.

32. O corrimento vaginal é uma queixa comum na 
Atenção Primária à Saúde (APS), e que ocorre princi-
palmente na idade reprodutiva. Em serviços que aten-
dem com frequência casos de infecções sexualmente 
transmissíveis (IST), é o principal sintoma referido 
pelas mulheres atendidas.

No diagnóstico diferencial está a Candidíase vulvova-
ginal (CVV) que, embora seja geralmente uma doença 
de fácil manejo, é considerada como forma compli-
cada quando:

a. SQUARE O agente etiológico é a C. albicans.
b. SQUARE Seus sintomas são leves/moderados.
c. SQUARE Responde ao tratamento convencional.
d. Check-square Existe a presença de comorbidades  

(diabetes, HIV) ou gestação.
e. SQUARE Tem uma frequência esporádica.
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39. A HAS é definida como pressão arterial sis-
tólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão 
arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em 
indivíduos que não estão fazendo uso de medicação 
anti-hipertensiva.

O monitoramento dos pacientes portadores de hiper-
tensão arterial inclui:

1. Verificação da pressão arterial nas suas várias 
modalidades e controle de peso.

2. Adoção de hábitos alimentares saudáveis e 
redução do consumo de bebidas alcoólicas.

3. Abandono do tabagismo e prática de ativi-
dade física regular.

4. Avaliações séricas da função hepática e renal a 
cada 6 meses.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

40. A otite média aguda pode ocorrer em qualquer 
idade. Os sinais e sintomas de apresentação incluem 
otalgia, pressão auricular, diminuição da audição e 
frequentemente febre. Os achados físicos típicos são 
eritema e diminuição da mobilidade da membrana 
timpânica.

Casos não complicados podem ser tratados preferen-
cialmente com:

a. SQUARE Cefaclor.
b. Check-square Amoxicilina.
c. SQUARE Sulfonamida.
d. SQUARE Gentamicina.
e. SQUARE Amoxicilina-clavulanato.

36. O diagnóstico de asma é baseado na história de 
sintomas respiratórios que variam ao longo do tempo 
diante da demonstração da limitação variável do fluxo 
aéreo. O tratamento subdivide-se em gravidades de 
acordo com a necessidade terapêutica para controle 
dos sintomas e exacerbações.

Assim, a asma moderada pode ser tratada com:

a. SQUARE Dose baixa de corticoide inalatório (CI).
b. Check-square Dose baixa de corticoide inalatório (CI) e beta-

2-agonista de longa ação (LABA).
c. SQUARE Dose alta de corticoide inalatório (CI) e beta2-a-

gonista de longa ação (LABA).
d. SQUARE Dose alta de corticoide inalatório (CI) asso-

ciado a corticosteroides sistêmicos (CS) por via 
endovenosa.

e. SQUARE Corticoides sistêmicos (CS) e sulfato de magné-
sio (SM) por via endovenosa.

37. A bronquiectasia é um distúrbio congênito ou 
adquirido dos grandes brônquios, caracterizado por 
dilatação anormal permanente e destruição das pare-
des brônquicas.

A principal etiologia desta doença em nosso meio é a:

a. SQUARE Infecção pulmonar por tuberculose.
b. SQUARE Infecção fúngica de repetição.
c. Check-square Fibrose cística.
d. SQUARE Deficiência de alfa-1-antitripsina devido ao 

tabagismo.
e. SQUARE Obstrução localizada das vias aéreas por corpo 

estranho ou tumor.

38. A prevalência de sobrepeso e obesidade é con-
siderada um importante problema de saúde pública 
tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em 
desenvolvimento. O diagnóstico de obesidade em 
adultos é feito a partir do IMC, que é obtido a partir 
da divisão do peso em quilogramas pelo quadrado da 
altura em metros (kg/m2).

Valores entre 25,0 e 29,9 kg/m2 caracterizam:

a. SQUARE Peso adequado.
b. Check-square Sobrepeso.
c. SQUARE Obesidade I.
d. SQUARE Obesidade II.
e. SQUARE Obesidade mórbida.
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