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INSTRUÇÕES
1-

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas
sequencialmente que compõem a prova objetiva.

2-

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
56-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova,
ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da
marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de

destinados às respostas.

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo.

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato
queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados
para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As
provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os
candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando
as provas.
11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura do Termo de Fechamento.
12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

Questão 03
Com relação à transição epidemiológica e
demográfica no Brasil, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01
Assinale a alternativa correta. A lei 8142/1990
estabelece ainda que os conselhos de Saúde,
devem ser composto paritariamente por
(A)
representantes do governo, prestadores de serviço
públicos, profissionais de saúde e usuários.
(B)
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários.
(C)
representantes do governo, prestadores de serviço
públicos e privados, profissionais de saúde e usuários.
(D)
representantes
dos
prestadores
de
serviços,
profissionais de saúde e usuários.
(E)
representantes dos serviços privados, profissionais de
saúde e trabalhadores do SUS.
Questão 02
O Brasil, seguindo tendência mundial, tem passado
pelos processos de transição demográfica,
epidemiológica e nutricional desde a década de 60.
Em relação às alterações ocorridas no perfil de
morbi-mortalidade da população brasileira nas
últimas décadas, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

II.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As doenças cardio-vasculares constituem-se
em uma das
principais causas de
mortalidade da população brasileira, ficando
abaixo apenas das mortes por causas
externas.
Com as epidemias de Dengue, gripe A e o
recrudescimento da Tuberculose, as doenças
infecto-contagiosas passaram a representar
uma importante causa de mortalidade, sendo
inferior
apenas
às
doenças
cardiovasculares.

III.

As doenças do aparelho circulatório e
respiratório são as principais causas de
internações entre os idosos.

IV.

Entre
as
mulheres
mais
jovens,
predominaram as internações por doenças
do aparelho geniturinário, gravidez, parto e
puerpério.

V.

As doenças infecciosas e parasitárias
representavam, em 1930, a principal causa de
óbitos e no início do ano 2000 passaram a
representar apenas 5% dos óbitos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, III, IV e V.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas III, IV e V.
Apenas II e III.

CARGO: SANITARISTA
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I.

No Brasil, a transição epidemiológica não tem
ocorrido de acordo com o modelo
experimentado pela maioria dos países em
desenvolvimento. Velhos e novos problemas
em saúde coexistem, com predominância das
doenças crônico-degenerativas, embora as
doenças transmissíveis ainda desempenhem
um papel importante.

II.

A transição demográfica está classificada em
quatro estágios. Pode-se afirmar que o Brasil
se encontra, atualmente, no estágio III
(fecundidade
decrescente,
mortalidade
decrescente, esperança de vida crescente e
população crescente).

III.

O processo de transição epidemiológica
engloba três mudanças básicas: substituição
das doenças transmissíveis por doenças nãotransmissíveis
e
causas
externas;
deslocamento da carga de morbi-mortalidade
dos grupos mais idosos aos grupos mais
jovens.

IV.

Entende-se por transição epidemiológica as
mudanças ocorridas no tempo, nos padrões
de morte, morbidade e invalidez que
caracterizam uma população específica e
que, em geral, ocorrem em conjunto com
outras transformações demográficas, sociais
e econômicas.

Apenas II e V.
Apenas I, II e IV.
Apenas III.
Apenas III e V.
Apenas I e II.

Questão 04
São parâmetros para acompanhamento da
implantação da política nacional de humanização na
atenção básica. A proposta da Política Nacional de
Humanização (PNH) coincide com os próprios
princípios do SUS, enfatizando a necessidade de
assegurar atenção integral à população e
estratégias de ampliar a condição de direitos e de
cidadania das pessoas. Analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

elaboração de projetos de saúde individuais e
coletivos para usuários e sua rede social,
considerando as políticas intersetoriais e as
necessidades de saúde.

II.

incentivo as práticas de promoção á saúde.

III.

promoção de formas de acolhimento e
inclusão do usuário que promovam a
otimização do serviço, o fim das filas, a
hierarquização de riscos e o acesso aos
demais níveis de complexidade.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

manchas vermelhas pelo corpo, sangramentos no nariz
e gengivas.
Questão 07
Na hanseníase devemos suspeitar de recidiva
quando
(A)
os pacientes multibacilares apresentarem episódios
reacionais após 5 anos da alta por cura que não cede
com a terapêutica recomendada para tratar os
episódios.
(B)
todo episódio reacional após alta é considerada
recidiva.
(C)
a hanseníase confere imunidade, não havendo recidiva,
segundo a literatura.
(D)
os pacientes paucibacilares, que apresentarem dor em
nervo não afetado, anteriormente, novas lesões e
exacerbações de lesões anteriores que não responde
à corticoterapia recomendada para tratar os episódios
tipo 2.
(E)
não há necessidade de realização de baciloscopia para
confirmar a recidiva.
Questão 08
A atenção integral á saúde da mulher refere-se a um
conjunto de ações de promoção, proteção,
assistência e recuperação da saúde, executadas
nos diferentes níveis de atenção. Assinale a
INCORRETA
(A)
Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica,
inclusive para as portadoras de HIV e outras DSTs.
(B)
Estimular a implantação e implementação da
assistência em planejamento familiar, para homens e
mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da
atenção integral à saúde.
(C)
Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e
humanizada, incluindo a assistência ao abortamento
em
condições
inseguras,
para
mulheres
e
adolescentes.
(D)
Promover a atenção às mulheres e adolescentes em
situação de violência doméstica e sexual.
(E)
Implementar um modelo de atenção à saúde mental
das mulheres.

garantia de agenda extraordinária de acordo
com a classificação de risco.

Apenas I, II e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e III.

Questão 05
Há uma década a organização mundial de saúde
declarou a tuberculose um estado de emergência
no mundo. No Brasil uma das prioridades do
Ministério da saúde é o controle da Tuberculose
(TB), sendo que as equipes do Programa Saúde da
Família desempenham um papel muito importante
para o diagnóstico de caos e para novos
tratamentos. Em relação à tuberculose assinale a
alternativa correta.
(A)
A prova tuberculínica é o método de diagnóstico
prioritário.
(B)
A fonte de contágio da TB em crianças na maioria das
vezes é um caso familiar/intradomiciliar bacilífero.
(C)
A tuberculose pode ser transmitida por pacientes com
tuberculose pulmonar bacilíferos e por portadores
extrapulmonares.
(D)
A baciloscopia é o exame direto do escarro do doente
ao microscópio, sendo o único método de diagnóstico
da tuberculose, não necessitando de outros métodos
auxiliares.
(E)
O Tratamento supervisionado significa uma mudança
no esquema terapêutico do paciente.

Questão 09
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. São funções
da vigilância epidemiológica

Questão 06
Sobre a dengue, assinale a alternativa correta.
(A)
A doença pode se apresentar em 4 formas: infecção
inaparente, Dengue clássica, febre hemorrágica da
dengue e síndrome do choque da dengue.
(B)
A transmissão da dengue pode ocorrer por contato
direto de um doente ou de suas secreções.
(C)
A transmissão da dengue se dá pela picada do
mosquito de gênero Aedes , importante também na
transmissão da Malária.
(D)
A fonte de infecção e o reservatório vertebrado é o
macaco .
(E)
O doente pode apresentar sintomas como febre, dor de
cabeça, artralgias, náuseas, e na maioria dos casos

CARGO: SANITARISTA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

coleta de dados e processamento dos dados
coletados.

II.

análise
e
interpretação
processados.

dos

III.

recomendação
apropriadas.

de

IV.

promoção de ações de controle.

V.

avaliação da eficácia e efetividade
medidas
adotadas
e
divulgação
informações pertinentes.

Apenas I, II,III e IV.
Apenas I, II, III e V.
Apenas I, II e III.
Apenas IV e V.
I, II, III,IV e V.

de

medidas

dados

controle

das
de

Questão 10
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. Segundo a lei
8080 , são atribuições do Sistema Único de Saúde

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico.

II.

a formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos de interesse para a saúde e a
participação na sua produção.

III.

fiscalizar a formação de recursos humanos
na área de saúde.

IV.

a participação no controle e na fiscalização
da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos.

Questão 12
Assinale a alternativa correta. Em relação ao Pacto
pela Saúde, podemos afirmar que
(A)
todo município passa a ser responsável pela
integralidade da atenção à saúde da sua
população,exercendo essa responsabilidade de forma
solidária com o estado, independente da posição da
união.
(B)
todo município deve assumir no mínimo a gestão e
executar as ações de atenção básica e especialidade,
incluindo as ações de promoção e proteção, no seu
território.
(C)
todos os municípios devem assumir
a gestão e
execução das ações de vigilância em saúde realizadas
no âmbito local, de acordo com as normas vigentes e
pactuações estabelecidas pelo estado.
(D)
todos os municípios devem promover a estruturação
da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto
com as esferas de governo, o acesso da população
aos medicamentos cuja dispensação esteja sobre sua
responsabilidade.
(E)
todo município passa a ser responsável pela
organização das ações da atenção básica e alta
complexidade em seu território.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
Apenas III.

Questão 13
Diversos fatores conjunturais contribuíram para a
reformulação das políticas de Saúde no Brasil e
criação do SUS, na constituição de 1988, dentre
estes podemos citar, EXCETO.
(A)
Desigualdade de acesso aos serviços de saúde.
(B)
Multiplicidade e descoordenação entre as instituições
atuantes no setor.
(C)
Baixa resolutividade e produtividade dos recursos
existentes.
(D)
Gestão descentralizada mais ainda pouco participativa.
(E)
Cenário político favorável, pós- ditadura militar.

Questão 11
O SUS possui princípios gerais que devem nortear
os gestores na construção da política de saúde nas
diferentes realidades do país, respeitando as
especificidades e diversidades de cada região e
localidade. Com relação aos princípios, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

O princípio da Universalidade garante que
todo cidadão é igual perante o SUS e terá
acesso aos serviços de saúde públicos ou
privados conveniados, sem privilégios nem
barreiras, conforme suas necessidades.

II.

A integralidade da atenção, diz respeito à
garantia de acesso a um conjunto articulado
e contínuo de ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.

III.

O princípio da Descentralização , com direção
única de governo prevê a descentralização do
poder decisório do governo Federal para as
inst6ancias
estaduais
e
municipais,
considerando
uma
redistribuição
das
responsabilidades.

IV.

A participação popular trata da garantia
constitucional de que a população, através
de suas entidades representativas, poderá
participar sugerindo mudanças no processo
de formulação das políticas de saúde.

Apenas III e IV.
Apenas IV.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

CARGO: SANITARISTA
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Questão 14
A política de descentralização na área da saúde foi
conduzida pelo Ministério da Saúde por meio de
formulação e implementação de instrumentos
reguladores denominados normas operacionais
(NOBS).
Considerando
o
histórico
das
normatizações e regulações do Sistema único de
saúde. Analise as assertivas e assinale a alternativa
correta.

(C)

(D)

(E)
I.

II.

A NOB/93 vigorou de 1994 até 1998 e
promoveu vários avanços com a criação de
diferentes estágios de habilitação em gestão
dos sistemas de saúde.

III.

Entre 1998 a 2002 estava em vigor a NOB 96
que redefiniu os estágios de gestão
retrocedendo nas modalidades de gestão, e
os repasses predominantemente passaram a
ser feito aos prestadores por produção.

IV.

V.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Entre os períodos de 1990 a 1994 vigoraram
as NOBS 91 e 92 que determinavam que a
única forma de repasses se daria direto ao
prestador segundo produção aprovada,
priveligiando
a assistência médica, em
detrimentos das ações voltadas á saúde.

Questão 17
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. A Política
Nacional de Promoção da Saúde implantada através
da portaria n.687/2006SAS/MS elegeu as seguintes
prioridades:

No período de 2001 a 2005, vigoraram as
NOAS 2001 /2002, e a forma preponderante de
repasse passa a ser a transferência
segmentadas em várias parcelas por nível de
atenção, tipo de serviços e programas.
Após 2006, as transferências de recursos
passaram a ser em cinco grandes blocos,
segundo nível de atenção à saúde , tipo de
serviço e programas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II , IV e V estão corretas.
I, II, III, IV e V estão incorretas.
Apenas I, IV e V estão incorretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.

I.

Alimentação Saudável e Prática de atividades
físicas.

II.

Prevenção e controle do tabagismo.

III.

Redução da morbi-mortalidade por acidentes
de trânsito.

IV.

Redução da morbi-mortalidade
abusivo de álcool e outras drogas.

V.

Redução da morbi-mortalidade por causas
evitáveis.

por

uso

Apenas I, II, III e V.
Apenas I, II, IV e V.
I, II, III, IV e V.
Apenas I, II, III e IV.
Apenas III, IV e V.

Questão 18
Assinale a alternativa correta. O Programa Saúde da
família (PSF) surgiu no cenário nacional como um
importante indutor de mudanças no modelo
assistencial , em relação ao trabalho das equipes
podemos afirmar que elas devem
(A)
desenvolver
prioritariamente ações programáticas
planejadas pelo gestor municipal .
(B)
planejar ações de saúde baseados em informações do
município.
(C)
resolver a maior parte dos problemas de saúde da
população, não tendo responsabilidade direta com os
casos referenciados para outros níveis da assistência .
(D)
desenvolver ações de saúde cuja centralidade seja o
Indivíduo.
(E)
desenvolver ações de saúde com base na realidade
das necessidades de saúde das famílias do seu
território.

Questão 15
O Pacto pela Saúde compreende um conjunto de
compromissos estabelecidos entre os gestores da
saúde nas três esferas de governo, com objetivo de
fortalecer o SUS. O documento de diretrizes do
Pacto está organizado em quais eixos?
(A)
O pacto pela vida , o pacto em defesa do SUS e o
Pacto de gestão.
(B)
O pacto pela redução da mortalidade materna, e da
mortalidade infantil.
(C)
O pacto pela Vida e o Pacto de gestão.
(D)
O Pacto em Defesa do SUS e pela Vida.
(E)
O Pacto pelo fortalecimento da Atenção básica e
redução da mortalidade geral e o Pacto de gestão.
Questão 16
O documento Pacto pela Vida, propõe um conjunto
de problemas que devem ser priorizados pelo
gestor na organização dos serviços, são eles:
(A)
Saúde do idoso, controle do câncer do colo e de mama
e cobertura de consultas de pré-natal.
(B)
Redução da mortalidade Infantil e materna,
fortalecimento da capacidade de enfrentamento das
doenças crônico-degenerativas , promoção da saúde,
fortalecimento da atenção básica.

CARGO: SANITARISTA

Saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e
de mama, redução da mortalidade infantil e materna,
fortalecimento da capacidade de resposta às doenças
emergentes e endemias, promoção da saúde e
fortalecimento da atenção básica.
Saúde do trabalhador, controle do câncer do colo de
útero e de mama, redução da mortalidade infantil e
materna promoção da saúde e fortalecimento da
atenção básica.
Saúde do adulto e do trabalhador, controle do câncer
do colo de útero e de mama, redução da mortalidade
infantil e materna promoção da saúde e fortalecimento
da atenção básica.
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Questão 19
Assinale a alternativa correta. A portaria N 648/GM,
de 28 de março de 2006 aprova
(A)
a política Nacional de Atenção básica e estabelece
diretrizes para sua organização.
(B)
e altera a composição e os valores do Piso da Atenção
Básica (PAB).
(C)
a criação e regulamentação dos Núcleos de Apoio às
equipes de Saúde da Família ( NASF).
(D)
a obrigatoriedade da inclusão de equipes de saúde
bucal na implantação das novas equipe do PSF.
(E)
e altera os parâmetros de população para as equipe de
PSF.

(C)
(D)

(E)

Questão 20
O processo saúde/doença é uma expressão usada
para fazer referência a todas as variáveis que
envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou
população, considera que ambas estão interligadas
e são consequência dos mesmos fatores. De
acordo com esse conceito, assinale a alternativa
correta.
(A)
As formas concretas de inserção sócio-econômica da
população (condições de trabalho e condições
de
vida) são relevantes para explicar a saúde e o perfil
epidemiológico.
(B)
As grandes variações climáticas são os principais
determinantes do processo saúde/doença nos países
em desenvolvimento.
(C)
Atualmente a Epidemiologia explica o processo saúdedoença pela articulação entre determinantes sociais e
genéticos.
(D)
Os grandes avanços nas pesquisas da engenharia
genética e biologia molecular, possibilitaram a
explicação do aparecimento de muitas patologias e este
é o paradigma mais aceito atualmente para a
explicação do processo saúde/doença.
(E)
O Conceito da Organização Mundial de saúde (OMS)
que define a saúde não apenas como ausência de
doença , mas como uma situação de perfeito bem estar
físico , mental e social ainda é o mais abrangente na
explicação do processo saúde-doença.

Questão 23
Considerando a Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990
que regulamenta o SUS, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.
(B)
A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único
de Saúde (SUS), em caráter complementar.
(C)
Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS), a execução de ações na área
de vigilância sanitária e epidemiológica, de saúde do
trabalhador e de assistência integral , inclusive
farmacêutica.
(D)
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única,
sendo exercida em cada esfera de governo ( federal,
estadual e municipal).
(E)
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo
que a prestação de serviços privados de assistência à
saúde, não precisaram observar os princípios éticos e
as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu
funcionamento.
Questão 24
Assinale a alternativa correta. Segundo a Lei
8142/1990 para recebimentos dos recursos do
governo Federal os municípios deverão contar com
(A)
conselho de Saúde, com composição paritária , plano
de saúde e relatórios de gestão.
(B)
relatórios de gestão, fundo municipal de saúde e
realização de conferência municipal de Saúde no
mínimio há cada 4 anos.
(C)
fundo municipal de Saúde e Plano de saúde municipal.
(D)
conselho de Saúde, com composição paritária , plano
municipal de saúde , relatórios de gestão e fundo
municipal de saúde, contrapartida de recursos
financeiros e comissão de implantação de planos de
cargos e salários.
(E)
conselho de Saúde, com composição paritária , plano
municipal de saúde , relatórios de gestão e fundo
municipal de saúde, contrapartida de recursos
financeiros.

Questão 21
A Organização Mundial de Saúde define Sistema de
informação em saúde como
(A)
um mecanismo de coleta, processamento, análise e
transmissão da informação necessária para se planejar,
organizar, operar e avaliar os serviços de saúde.
(B)
um mecanismo de coleta, análise e processamento da
informação necessária para o planejamento e
avaliação dos serviços de saúde.
(C)
um instrumento para adquirir, organizar e analisar
dados necessários à definição de problemas e riscos
para a saúde.
(D)
um instrumento para coletar, organizar e analisar dados
necessários à definição de problemas e riscos para a
saúde.
(E)
um mecanismo de coleta, análise e divulgação de
informações necessárias á definição de problemas e
riscos para a saúde.
Questão 22
Considerando a evolução histórica dos diversos
paradigmas explicativos do processo saúdedoença, assinale a alternativa correta.
(A)
Em meados do século XIX predominava a teoria
miasmática, que conseguia explicar
as doenças
através da emanação de odores.
(B)
Na atualidade o modelo dos determinantes sociais
procuram esquematizar a relação de diversos fatores

CARGO: SANITARISTA

na determinação da saúde e da doença que são:
fatores sociais, econômicos,culturais, étnicos/raciais,
psicológicos e comportamentais que influenciam a
ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de
risco na população.
No ínicio do século XX surge o Paradigma
bacteriológico com as descobertas de Koch e Pasteur.
Segundo o modelo de história natural da doença,
somente a presença do agente etiológico é suficiente
para explicar o surgimento das enfermidades.
O modelo de Dahlgren e Witehead enfatiza as
diferenças entre as classes sociais para explicar o
surgimento das doenças.
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Questão 25
Em relação à lei 8142 de 1990, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Dispõem sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) .
(B)
Trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de
Saúde, do repasse de forma regular e automática para
os Municípios, Estados e Distrito Federal.
(C)
Estabelece que as instâncias colegiadas do SUS serão
a Conferência Nacional de Saúde e os Conselhos de
Saúde e que estes terão caráter deliberativo.
(D)
Define a alocação dos recursos do Fundo Nacional de
Saúde.
(E)
As Conferência Municipais de Saúde deveram ser
convocadas a cada 4 anos , exclusivamente pelo gestor
municipal .

Questão 28
De acordo com a Portaria n° 399/2006 do Ministério
da Saúde,o Programa de Educação Permanente à
Distância consiste em
(A)
Implementar programa de educação permanente na
área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para
profissionais que trabalham na rede de atenção básica
em saúde, contemplando os conteúdos específicos das
repercussões do processo de envelhecimento
populacional para a saúde individual e para a gestão
dos serviços de saúde.
(B)
Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa
nas unidades de saúde, como uma das estratégias de
enfrentamento das dificuldades atuais de acesso.
(C)
Desenvolver ações que visem qualificar a dispensação
e o acesso da população idosa.
(D)
Instituir avaliação geriátrica global realizada por equipe
multidisciplinar, a toda pessoa idosa internada em
hospital que tenha aderido ao Programa de Atenção
Domiciliar.
(E)
Instituir esta modalidade de prestação de serviços ao
idoso, valorizando o efeito favorável do ambiente
familiar no processo de recuperação de pacientes e os
benefícios adicionais para o cidadão e o sistema de
saúde.

POLÍTICAS DE SAÚDE
Questão 26
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O processo de planejamento e orçamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) será descendente, do nível local
até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos,
compatibilizando-se as necessidades da política de
saúde com a disponibilidade de recursos em planos de
saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal
e da União.
(B)
Os planos de saúde serão a base das atividades e
programações de cada nível de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será
previsto na respectiva proposta orçamentária.
(C)
É vedada a transferência de recursos para o
financiamento de ações não previstas nos planos de
saúde, exceto em situações emergenciais ou de
calamidade pública, na área de saúde.
(D)
O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as
diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde, em função das características
epidemiológicas e da organização dos serviços em
cada jurisdição administrativa.
(E)
Não será permitida a destinação de subvenções e
auxílios à instituições prestadoras de serviços de saúde
com finalidade lucrativa.

Questão 29
De acordo com a Portaria n° 399/2006 do Ministério
da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
As Regiões de Saúde são recortes territoriais inseridos
em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos
gestores municipais e estaduais a partir de identidades
culturais, econômicas e sociais, de redes de
comunicação
e
infra-estrutura
de
transportes
compartilhados do território.
(B)
A Região de Saúde deve organizar a rede de ações e
serviços de saúde a fim de assegurar o cumprimento
dos princípios constitucionais de universalidade do
acesso, equidade e integralidade do cuidado.
(C)
A organização da Região de Saúde não deve favorecer
a ação cooperativa e solidária entre os gestores.
(D)
Para a constituição de uma rede de atenção à saúde
regionalizada em uma determinada região, é
necessário a pactuação entre todos os gestores
envolvidos, do conjunto de responsabilidades não
compartilhadas e das ações complementares.
(E)
O conjunto de responsabilidades não compartilhadas se
refere à atenção básica e às ações básicas de
vigilância em saúde, que deverão ser assumidas por
cada município.

Questão 27
Assinale a alternativa correta. À direção estadual do
Sistema Único de Saúde (SUS) compete
(A)
dar execução, no âmbito municipal, à política de
insumos e equipamentos para a saúde.
(B)
o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos
indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da
unidade federada.
(C)
formar consórcios administrativos intermunicipais.
(D)
gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
(E)
participar do planejamento, programação e organização
da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção
estadual.
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Questão 30
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Portaria n°
648/2006 do Ministério da Saúde, são itens
necessários à realização das ações de Atenção
Básica nos municípios e no Distrito Federal:
I.

Unidade(s) Básica(s) de Saúde (UBS) com ou
sem Saúde da Família inscrita(s) no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde do
Ministério da Saúde, de acordo com as
normas sanitárias vigentes.

II.

UBS com ou sem Saúde da Família que, de
acordo com o desenvolvimento de suas
ações.

III.

equipe multiprofissional composta por
médico, enfermeiro, cirurgião dentista,
auxiliar de consultório dentário ou técnico em
higiene dental, auxiliar de enfermagem ou
técnico de enfermagem e agente comunitário
de saúde, entre outros.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

(E)

Questão 33
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Para a Política Nacional de
Humanização, entende-se como humanização

consultório médico, consultório odontológico
e consultório de enfermagem para os
profissionais da Atenção Básica.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 31
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Portaria n° 648/2006 do Ministério
da Saúde, a prestação de contas dos valores
recebidos e aplicados no período deve ser
aprovada no __________________ e encaminhada
ao ________________________.
Conselho Municipal de Saúde / Tribunal de Contas do
Estado ou Município e à Câmara Municipal
Fundo Municipal de Saúde / Tribunal de Contas do
Estado
Plano de Saúde / Câmara Municipal
Conferência de Saúde / Tribunal de Contas do Estado
ou Município e à Câmara Municipal
Plano de Saúde / Tribunal de Contas do Estado ou
Município e à Câmara Municipal

I.

valorização
dos
diferentes
sujeitos
implicados no processo de produção de
saúde: usuários, trabalhadores e gestores.

II.

fomento da autonomia e do protagonismo
desses sujeitos.

III.

aumento do grau de coresponsabilidade na
produção de saúde e de sujeitos.

IV.

estabelecimento de vínculos solidários e de
participação coletiva no processo de gestão.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 34
O instrumento de gestão para fortalecer o Sistema
Único de Saúde (SUS), contribuindo para a alocação
e utilização adequada dos recursos, a garantia do
acesso e a qualidade da atenção à saúde oferecida
aos cidadãos, denomina-se
(A)
controladoria.
(B)
Tribunal de Contas.
(C)
ouvidoria.
(D)
auditoria.
(E)
órgão gestor final.

Questão 32
A respeito do custeio da assistência de alta
complexidade, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Secretaria de Saúde Municipal definirá os valores de
recursos destinados ao custeio da assistência de alta
complexidade para cada estado.
(B)
Caberá aos estados, de acordo com a PPI e dentro do
limite financeiro estadual, prever a parcela dos recursos
a serem gastos em cada município para cada área de
alta complexidade, destacando a parcela a ser utilizada
com a população do próprio município e a parcela a ser
gasta com a população de referência.
(C)
A assistência de alta complexidade será programada no
âmbito regional/estadual, e em alguns casos
macrorregional, tendo em vista as características
especiais desse grupo - alta densidade tecnológica e
alto custo, economia de escala, escassez de
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profissionais especializados e concentração de oferta
em poucos municípios.
A programação deve prever, quando necessário, a
referência de pacientes para outros estados, assim
como reconhecer o fluxo programado de pacientes de
outros estados, sendo que esta programação será
consolidada pela SAS/MS.
A programação da Atenção de Alta Complexidade
deverá ser precedida de estudos da distribuição
regional de serviços e da proposição pela Secretaria
Estadual de Saúde (SES) de um limite financeiro claro
para seu custeio, sendo que o Plano Diretor de
Regionalização apontará as áreas de abrangência dos
municípios-pólo e dos serviços de referência na
Atenção de Alta Complexidade.
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Questão 35
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta. Ao
sistema único de saúde compete
( )
( )
( )
( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 38
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu
âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

ordenar a formação de recursos humanos na
área de saúde.
participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico.
incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento científico e tecnológico.
fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano.

V – F – V – F.
V – V – V – F.
F – F – F – V.
V – V – V – V.
F – F – F – F.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 36
De acordo com a Constituição Federal, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios
aplicarão, anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde recursos mínimos percentuais,
previstos em Lei Complementar, que será
reavaliada a cada
(A)
dois anos.
(B)
três anos.
(C)
quatro anos.
(D)
cinco anos.
(E)
sete anos.

definição das instâncias e mecanismos de
controle, avaliação e fiscalização das ações e
serviços de saúde.

II.

administração dos recursos orçamentários e
financeiros destinados, em cada ano, à
saúde.

III.

acompanhamento, avaliação e divulgação do
nível de saúde da população e das condições
ambientais.

IV.

organização e coordenação do sistema de
informação de saúde.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 39
Assinale a alternativa correta. O Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena será financiado com
recursos próprios
(A)
da União.
(B)
dos Estados.
(C)
dos Municípios.
(D)
da União e dos Estados.
(E)
da União, Estados e Municípios.

Questão 37
Assinale a alternativa INCORRETA. As ações e
serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos
de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios:
(A)
direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua
saúde.
(B)
vedação à divulgação de informações quanto ao
potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário.
(C)
utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.
(D)
participação da comunidade.
(E)
preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral.
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I.

Questão 40
Na esfera federal, os recursos financeiros,
originários do Orçamento da Seguridade Social, de
outros Orçamentos da União, além de outras fontes,
serão administrados pelo Ministério da Saúde,
através
(A)
de Conselhos de Saúde
(B)
de Conferências de Saúde.
(C)
de Fundo Nacional de Saúde.
(D)
de Planos de Saúde.
(E)
de Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde.
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Questão 41
Assinale a alternativa correta quanto ao texto.
(A)
Os investidores têm receio de investir no Brasil, pois
eles têm medo de levar calote da economia brasileira.
(B)
O crédito para as grandes empresas pode encarecer
devido ao fluxo dos investimentos do Brasil no exterior.
(C)
O sistema financeiro mundial permite que investidores
apliquem em um país e deixem de aplicar em outro.
(D)
O setor privado não consegue suportar a economia
europeia, que sofreu queda após o início da crise
mundial.
(E)
A queda do consumo afeta os preços das commodities
e, consequentemente, o mercado financeiro brasileiro.

PORTUGUÊS
Entenda como os problemas na Europa podem afetar a
economia brasileira
Além da Grécia, economias da Itália e Espanha também
têm dificuldades.
Setores como comércio exterior e mercado financeiro
podem ser afetados.

Os problemas fiscais da Grécia e de outros países
europeus podem afetar o Brasil, atingindo as empresas
exportadoras e também o mercado financeiro,
afirmam economistas ouvidos pelo G1.
A Grécia e também países com economias maiores,
como Itália e Espanha, correm o risco de não
conseguirem pagar suas dívidas interna e externa,
segundo Alexandre Chaia, professor da escola de
negócios Insper (ex-Ibmec de São Paulo). Isso
prejudicaria o fluxo de crédito a esses países, que
teriam crescimento menor e desemprego maior até
haver um ajuste das contas públicas.
"Com a expectativa de consumo menor, caem os
preços das commodities. Isso afeta o mercado
financeiro brasileiro, que tem muitas empresas desse
segmento, e também afeta as empresas exportadoras
de produtos para esses países", diz Chaia.
Segundo Samy Dana, professor da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), os governos dos países europeus
gastaram muito em ajuda fiscal no auge da crise, com
incentivos à economia, e agora enfrentam uma dívida
pública muito alta.
O problema maior, para o especialista, é que os
problemas fiscais dos países europeus vêm em um
momento em que essas economias já não estão indo
muito bem. "Se os países estivessem crescendo, não
seria um problema tão grande, porque o setor privado
compensaria", afirma o professor do Insper.
Chaia afirma, porém, que, mesmo no caso das
empresas exportadoras serem afetadas, a economia
brasileira em geral não deve sofrer grandes efeitos
negativos, já que o consumo interno vem sustentando o
crescimento do país.
Outro problema para o Brasil é a percepção dos
investidores sobre o risco de investir aqui. "Se um país
como a Espanha der um calote, os investidores podem
'fugir' para títulos dos Estados Unidos, que é um país
que nunca deu calote", explica o professor do Insper.
"O Brasil é um país em que o investidor enxerga um
risco muito grande. A primeira atitude do investidor [em
tempos de incerteza] é tirar o dinheiro daqui", diz Dana,
da FGV. "O mercado agora tem a expectativa de que a
crise não foi totalmente superada."
Além disso, afirma o especialista, como o sistema
financeiro mundial é integrado, os grandes investidores
que põem dinheiro no Brasil são os mesmos que atuam
em outras regiões. "O cobertor é curto, então se eles
perdem dinheiro na Grécia, podem tirar dinheiro do
Brasil para cobrir as perdas", diz ele.
Segundo Dana, esses movimentos podem reduzir o
fluxo de investimentos para o Brasil, tanto no mercado
financeiro quanto em capital produtivo. Com isso, o
crédito para grandes empresas pode ficar mais caro.

Questão 42
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função
sintática das expressões destacadas.
(A)
“...os governos dos países europeus gastaram muito
em ajuda fiscal no auge da crise...” (adjunto adverbial)
(B)
“Além da Grécia, economias da Itália e Espanha
também têm dificuldades.” (objeto direto)
(C)
"’O Brasil é um país em que o investidor enxerga um
risco muito grande.” (predicativo do sujeito)
(D)
“’O mercado agora tem a expectativa de que a crise
não foi totalmente superada.’" (objeto direto)
(E)
“Segundo Samy Dana, professor da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), os governos dos países...” (aposto)
Questão 43
Em “O mercado agora tem a expectativa de que a
crise não foi totalmente superada.", a oração
destacada é subordinada substantiva
(A)
completiva nominal.
(B)
objetiva direta.
(C)
objetiva indireta.
(D)
predicativa.
(E)
subjetiva.
Questão 44
Chaia afirma, porém, que mesmo no caso das
empresas exportadoras serem afetadas, a
economia brasileira em geral não deve sofrer
grandes efeitos negativos, já que o consumo
interno vem sustentando o crescimento do país.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 45
Assinale a alternativa que apresenta dígrafo.
(A)
Haver
(B)
Mercado
(C)
Fiscal
(D)
Dinheiro
(E)
Risco

Texto adaptado de
<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL148476
4-9356,00ENTENDA+COMO+OS+PROBLEMAS+NA+EUROPA+PODEM+A
FETAR+A+ECONOMIA+BRASILEIRA.html>. Acesso em 16 fev
2010.
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As relações lógico-semânticas expressas pelas
expressões mesmo e já que são, respectivamente,
as de
conformidade e concessão.
tempo e causa.
concessão e causa.
comparação e condição.
consecução e finalidade.
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Questão 49
Muito se fala em “globalização” e as opiniões sobre
ela variam de acordo com os interesses e as linhas
de pensamento. Assinale a alternativa INCORRETA,
em relação à globalização.
(A)
A globalização tem levado os povos de todo o mundo a
pensar soluções globais, exemplo disso é o tratado de
Kyoto (Japão), assinado em dezembro de 1997, que
prevê controle da natalidade em países muito
populosos.
(B)
A globalização financeira foi facilitada pelas inovações
tecnológicas das telecomunicações cujo salto decisivo
foi a popularização da internet.
(C)
Uma das principais críticas à globalização é que ela
não favorece a distribuição da riqueza entre os países,
o que vem agravando a exclusão social.
(D)
A globalização alterou o mundo do trabalho no sentido
em que a revolução tecnológica ocorrida nas últimas
décadas vem substituindo o homem no processo
chamado de automação.
(E)
Com a modernização dos transportes, cada vez mais
velozes, a globalização também diminuiu a distância
entre os países.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 460
Assinale a alternativa INCORRETA. As Galápagos
(ou Arquipélago de Colombo) formam um grupo de
58 ilhas, das quais apenas quatro são habitadas,
estão
situadas
no
Oceano
Pacífico
a
aproximadamente mil quilômetros a oeste da costa
do Equador, país a que pertencem e ponto
continental mais próximo.
(A)
O arquipélago apresenta uma biodiversidade elevada e
é o habitat de uma fauna peculiar. As tartarugas são
uma das muitas de suas espécies endêmicas.
(B)
Foi através da observação dos animais das Galápagos
que Darwin deu início aos seu famoso trabalho “A
Origem das Espécies”
chegando à teoria do
criacionismo.
(C)
As ilhas Galápagos emergiram como vulcões há cerca
de 10 milhões de anos e hoje fazem parte do
Patrimônio Natural da Humanidade.
(D)
Acredita-se que o arquipélago seja resultado de
erupções vulcânicas submarinhas que emergiram há
mais de cinco milhões de anos.
(E)
Darwin tinha 22 anos quando embarcou no Beagle para
fazer a viagem que duraria 4 anos e 6 meses e mudaria
os rumos da ciência.

Questão 50
Assinale a alternativa INCORRETA. O termo “Guerra
Fria” foi utilizado para denominar o período
posterior à Segunda Guerra Mundial quando o
mundo
viveu
sob
o
domínio
de
duas
superpotências: Estados Unidos e a União
Soviética que disputavam a hegemonia política,
econômica e militar no mundo.
(A)
Ao redor dos Estados Unidos da América aglutinaramse todos os países capitalistas do mundo enquanto a
União Soviética oferecia suas influências aos países
simpatizantes do comunismo.
(B)
Nos Estados Unidos da América ficou conhecida a fase
da “Caça às Bruxas” ou o “período Macartista”, em que
o governo Trumam mandava perseguir as pessoas com
ideais comunistas.
(C)
Algumas manifestações do período da Guerra Fria
foram: “Doutrina Trumam”, “Comecon”, “Pacto de
Varsóvia” e “Crise de Berlim”.
(D)
Os EUA ofereceram ajuda militar e econômica aos
governos que desejavam combater o comunismo em
seu país, inclusive o Brasil, por meio da “política da boa
vizinhança”.
(E)
Algumas manifestações do período da Guerra Fria
foram: “Plano Marshall”, “Otan”, “Otase” (ou Seato) e a
“Guerra da Coréia”.

Questão 47
Em relação as assunto do texto abaixo assinale a
alternativa correta. “A Comissão de Minas e Energia
da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)
discutiu a importância dos royalties na economia
das cidades do Estado durante seminário realizado
com o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Em
pauta, esteve o desenvolvimento da cadeia
produtiva do petróleo, seus impactos na economia
fluminense
e
as
novas
perspectivas
de
investimentos
do
pré-sal”
[fonte:
http://www.jornalsg.com.br Acesso em 26 fev 2010].
(A)
O petróleo está na moda nos dias de hoje e representa
o combustível do futuro.
(B)
O pré-sal é uma camada da superfície do subsolo
oceânico, próxima às águas salgadas.
(C)
Na camada do pré-sal serão extraídos cerca de 80 mil
barris/ano de biodiesel.
(D)
Os Estados da Bahia e Rio de Janeiro estão envolvidos
nas negociações do Pré-Sal.
(E)
O pré-sal localiza-se ao longo da costa brasileira que
vai do Espírito Santo a Santa Catarina.
Questão 48
A música popular brasileira – MPB – é um gênero
musical brasileiro, surgiu em 1966 com a Bossa
Nova e era apreciada mais pelas camadas da classe
média. Posteriormente foram incorporados outros
ritmos como o samba, o rock, etc, tornando-se mais
popular, mas a MPB continuou como um gênero
dentro da música brasileira. Em relação à MPB
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
É criação da MPB o verso: “Você deságua em mim, eu
oceano...”
(B)
É criação da MPB o verso: “Gosto muito de te ver,
leãozinho...”
(C)
É criação da MPB o verso: “Minh’alma de sonhar-te
anda perdida...”
(D)
É criação da MPB o verso: “Eu quero uma casa no
campo....”
(E)
É criação da MPB o verso: “Todo dia ela faz tudo
sempre igual...”
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