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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 
 
 
Sobre o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
da criança, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. O exame físico completo realizado em todas as consultas 

de puericultura constitui desperdício de tempo do clínico. 
2. Segundo a OMS, é recomendável a realização de 

antropometria mensalmente nos seis primeiros meses de 
vida, e a partir daí, de dois em dois meses. 

3. O hemograma deve ser realizado anualmente, a partir do 
primeiro ano de vida, para triagem de anemia ferropriva. 

 

Está (ão) correta(s) apenas: 
 

A) 1 
B) 2 
C) 1 e 2 
D) 1 e 3 
E) 2 e 3 
 
 
 
Em relação aos problemas mais comuns no recém-nascido e 
no lactente, assinale a alternativa incorreta: 
 

A) A maioria das crianças apresenta refluxo gastroesofágico, 
mas a doença do refluxo só ocorre em menos de 1% 
destas crianças. 

B) A monilíase oral em crianças sadias, em geral, cura 
espontaneamente em algumas semanas, não necessitando 
de tratamento medicamentoso. 

C) A miliária deve ser tratada com pomadas locais à base de 
vaselina. 

D) Toda criança com diagnóstico de hérnia inguinal deve ser 
encaminhada para cirurgia o mais cedo possível. 

E) O tratamento de lesões de impetigo deve ser feito com 
antibióticos tópicos. 

 

 
 
Sobre doenças próprias da infância, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) O exantema da rubéola aparece inicialmente na face e 
espalha-se pelo corpo rapidamente no final do primeiro 
dia, normalmente não durando mais de três dias. 

B) A distribuição das lesões da varicela é normalmente 
centrípeta (mais no tronco que nas extremidades). 

C) O exantema súbito costuma iniciar com 3 a 4 dias de 
febre alta, que após este período cai rapidamente e é 
seguida por erupção cutânea que se inicia no tronco e se 
estende para o pescoço. 

D) A caxumba se caracteriza por inflamação das glândulas 
parótidas, que se apresentam edemaciadas, aquecidas e 
dolorosas à palpação. 

E) Embora seja uma doença com alta prioridade em saúde 
pública do ponto de vista global, o sarampo no Brasil é 
uma doença sob controle. 

 
 
 
Sobre infecções respiratórias agudas em crianças, analise as 
seguintes afirmações: 

 
1. O valor preditivo positivo da associação de taquipneia 

com tiragem subcostal é de aproximadamente 80% para o 
diagnóstico de pneumonia, o que dispensa a necessidade 
de investigação radiológica; 

2. Os lactentes com menos de dois meses de idade e com 
diagnóstico de pneumonia devem ser encaminhados para 
tratamento hospitalar apenas se apresentarem febre 
associada à taquipneia e tiragem subcostal; 

3. Os expectorantes e antitussígenos não demonstraram 
superioridade em relação ao placebo em estudos 
controlados. 

 
Está (ão) correta(s) apenas: 
 
A) 1 
B) 3 
C) 1 e 2 
D) 2 e 3 
E) 1 e 3 
 
 
 
Em relação às doenças diarreicas na infância, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) O sinal da dobra cutânea é o que mais se correlaciona 

com o grau de desidratação, seguido por alteração do 
estado mental, olhos fundos e mucosa oral seca. 

B) Medicamentos que diminuem os movimentos 
peristálticos, como a loperamida, devem ser utilizados 
nos casos de diarréia intensa, para prevenir o risco de 
desidratação. 

C) Como apenas metade dos casos de diarreia costumam ser 
autolimitados, é importante realizar avaliação diagnóstica 
para identificar o agente agressor. 

D) Os casos de desidratação leve devem ser tratados com 
Terapia de Reidratação Oral (TRO), enquanto os casos de 
desidratação moderada e grave exigem hidratação 
parenteral. 

E) A presença de vômitos exige interrupção imediata da 
TRO devido ao risco de broncoaspiração. 
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Sobre a abordagem da febre em crianças, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) A combinação paracetamol-ibuprofeno em alternância a 
cada duas horas é indicada nos casos de febre resistente 
ao tratamento com uma só medicação; 

B) Crianças com idade entre 6 meses e 3 anos devem receber 
tratamento sintomático da febre devido ao risco de 
convulsão febril; 

C) A incidência de bacteremia aumenta com a magnitude da 
febre, o que indica necessidade de atenção maior para 
crianças que atingem temperaturas corporais mais 
elevadas. 

D) O resfriamento do corpo reduz a temperatura corporal, 
mas seu efeito não costuma ultrapassar 30 minutos. 

E) A aferição da temperatura axilar deve durar no mínimo 
cinco minutos para gerar resultados confiáveis. 

 

 
 
Sobre a assistência ao pré-natal de baixo risco, assinale a 
alternativa correta: 
 

A) A realização de USG a cada trimestre faz parte da rotina 
de pré-natal, com o objetivo de reduzir a morbidade e 
mortalidade perinatal e materna. 

B) Na 10a. semana de gestação o útero normalmente é 
palpável na sínfise púbica. 

C) A presença de pressão arterial diastólica igual ou maior 
que 100 mmHg em qualquer aferição durante a gestação 
confirma o diagnóstico de hipertensão arterial na 
gestação. 

D) A ordenha de pequenas quantidades de leite materno deve 
ser orientada a partir da 32a. semana com o objetivo de 
preparar a mama para a amamentação. 

E) O ganho de peso de cada gestante é variável, e os limites 
são determinados individualmente, de acordo com o IMC. 

 
 
 
Sobre a assistência ao pré-natal de baixo risco, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) O teste de Coombs indireto deve ser solicitado a todas as 
gestantes com Rh negativo e parceiro Rh positivo e/ou 
desconhecido, e resultados positivos devem ser 
encaminhados ao pré-natal de alto risco. 

B) Gestantes com história de 3 doses de vacinação 
antitetânica, sendo a última dose há menos de 10 anos não 
apresentam necessidade de vacinação durante o pré-natal. 

C) A suplementação de ferro (60mg/dia de ferro elementar) 
está indicada a partir da 20a. semana em todas as 
gestantes independente da presença de anemia. 

D) A presença de cilindros no sumário de urina estabelece 
indicação de encaminhamento ao pré-natal de alto risco. 

E) Pacientes com história de uso de drogas ilícitas, 
especialmente cocaína e crack, apresentam maior risco de 
descolamento prematuro da placenta, e devem ser 
acompanhadas cuidadosamente. 

 
 
 
Sobre a prevenção do câncer de colo uterino, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) A presença de corrimento vaginal no momento da coleta 

de material para exame citopatológico do colo uterino 
pode comprometer a análise deste material. Por isso, 
todas as mulheres que apresentam corrimento no 
momento da coleta devem ser tratadas e em seguida 
retornar para nova coleta. 

B) A identificação de alterações inflamatórias no exame 
citopatológico indica sempre a necessidade de tratamento 
medicamentoso, de acordo com o agente patogênico 
identificado. 

C) A vaginose bacteriana, a tricomoníase e a candidíase são 
as DST mais frequentes entre a população feminina do 
Brasil. 

D) A ectopia da JEC (junção escamocolunar), ou “JEC 
visível” indica necessidade de colposcopia. 

E) O exame citopatológico deve ser realizado anualmente 
em todas as mulheres de 25 a 60 anos de idade, 
independente dos resultados de exames anteriores. 

 
 
 
Sobre a prevenção do câncer de mama, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) O exame clínico das mamas deve fazer parte da rotina de 

atendimento a todas as mulheres acima dos 40 anos de 
idade, com periodicidade anual. 

B) A mamografia deve ser solicitada para todas as mulheres 
acima dos 40 anos, de idade, com intervalo máximo de 2 
anos entre os exames. 

C) O auto-exame das mamas não vem se mostrando efetivo 
em reduzir a mortalidade por câncer de mama quando 
utilizado de forma isolada. 

D) As mamografias que mostram resultado com BI-RADS=3 
(provavelmente benigno) indicam necessidade de 
encaminhamento da paciente à unidade de referência, pois 
existe um risco de cerca de 2% de malignidade para estes 
casos. 

E) No exame clínico das mamas, a região da aréola e da 
papila (mamilo) deve ser apenas palpada, só havendo 
necessidade de compressão para investigar descarga 
papilar espontânea. 
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Sobre abordagem sindrômica das queixas ginecológicas, 
analise as seguintes alternativas: 
 
1. A primeira opção para tratamento de sífilis é a Penicilina 

G Benzatina, 2.400.00 UI IM em dose única, sendo 
1.200.000 UI em cada nádega. 

2. Em mulheres com queixa de corrimento vaginal, a 
presença de critérios de risco para infecção cervical por 
clamídia ou gonococo é suficiente para indicar tratamento 
medicamentoso para estes agentes. 

3. Todos os casos de vaginose bacteriana exigem tratamento 
do parceiro, pois o contato sexual com este pode 
desencadear recidivas. 

 
Está (ão) correta(s) apenas: 
 
A) 1 
B) 3 
C) 1 e 2 
D) 2 e 3 
E) 1 e 3 
 
 
 
Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), analise as 
seguintes afirmações: 
 
1. O diagnóstico de HAS deve ser confirmado quando a 

pressão arterial apresenta-se elevada em duas ocasiões 
distintas; 

2. A radiografia simples de tórax faz parte da avaliação 
inicial de todos os pacientes que são diagnosticados com 
HAS; 

3. Pacientes hipertensos com risco moderado pelo escore de 
Framingham associado à ausência de lesões em órgãos-
alvo são classificados como de “risco moderado”. 

 
Está (ão) incorreta(s) apenas 
 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 1 e 2 
E) 1 e 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sobre o tratamento medicamentoso da HAS, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) Deve ser respeitado um intervalo mínimo de quatro 
semanas, salvo ocasiões especiais, para alteração da dose 
de medicamentos, substituição de monoterapia ou 
mudança da associação de fármacos. 

B) Os diuréticos são a primeira opção de tratamento 
farmacológico na maioria dos hipertensos, e devem ser 
usados em monoterapia inicialmente. 

C) O propranolol tem dose mínima diária de 40mg para o 
tratamento da HAS, e não pode ser usado em pacientes 
com história de broncoespasmo. 

D) Em indivíduos com risco cardiovascular alto e em 
tratamento para HAS, está indicado o uso de aspirina 
profilática após o controle da PA. 

E) Os inibidores da ECA são indicados para os pacientes 
portadores de HAS associada a nefropatia diabética. 

 
 
 
Sobre o Diabetes Mellitus, analise as seguintes afirmações: 
 
1. O TTG (Teste oral de tolerância à glicose) está indicado 

apenas para os pacientes que apresentam glicemia de 
jejum alterada 

2. A Hemoglobina Glicada (A1C) é um exame importante 
para o acompanhamento do paciente diabético, e deve ser 
solicitada a cada 3 meses até o controle glicêmico, e em 
seguida, a cada 6 meses. 

3. O uso de alimentos “diet” isentos de sacarose auxilia a 
perda de peso nos indivíduos com sobrepeso ou obesos.  

 

Está (ão) incorreta(s) apenas 
 

A) 1 
B) 3 
C) 1 e 2 
D) 2 e 3 
E) 1 e 3 
 
 
 
Em relação ao tratamento medicamentoso do Diabetes 
Mellitus, assinale a alternativa correta: 
 

A) O uso de insulina quando iniciado, não deve ser 
interrompido, pois está associado a maior redução dos 
desfechos combinados do diabetes que os 
hipoglicemiantes orais. 

B) As sulfoniurérias provocam maior ganho de peso que a 
insulina. 

C) O uso de metformina em doses acima de 1,5g/dia pode 
produzir hipoglicemia. 

D) A hiperglicemia grave (>270mg/dl) é indicação para uso 
de insulina sem passar pela etapa inicial com metformina. 

E) O clearance de cretinina é o melhor marcador disponível 
para identificar indivíduos em risco de desenvolverem 
insuficiência renal. 
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Sobre a prevenção clínica das doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares, analise as seguintes afirmativas: 
 

1. São indicadores de alto risco para estas doenças: infarto 
do miocárdio prévio, doença renal crônica e diabete 
melito. 

2. Para determinar o escore de Framingham são coletadas as 
seguintes informações sobre o paciente: idade, LDL-
colesterol, HDL-colesterol, pressão arterial, diabetes e 
tabagismo. 

3. Em indivíduos de menor risco, principalmente os mais 
jovens, o uso do AAS (Ácido acetil-salicílico) é bastante 
questionável, pois os benefícios se equiparam aos riscos. 

 

Está (ão) incorreta(s) apenas 
 

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

 
 
Sobre os problemas de pele, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A administração oral de cetoconazol é efetiva na maioria 

dos casos de dermatite seborreica. 
B) A remoção mecânica das lesões causadas pelo molusco 

contagioso está contraindicada, pois aumenta o risco de 
infecção secundária. 

C) A corticoterapia tópica é a primeira linha de tratamento 
tópico da dermatite atópica. 

D) É raramente necessário ou justificado o uso de corticoides 
sistêmicos na urticária crônica. 

E) A permetrina a 5% é o medicamento de primeira escolha 
para o tratamento da escabiose devido à sua eficácia, 
comodidade de uso e pouca toxicidade. 

 

 
 
Em relação aos problemas digestivos, analise as seguintes 
afirmativas: 
 

1. Os antiácidos são eficazes no controle dos sintomas da 
dispepsia funcional, e devem ter seu uso indicado durante 
o tratamento com inibidores da bomba de prótons. 

2. Não há evidências científicas que demonstrem a eficácia 
de laxativos no manejo da constipação crônica. 

3. A desvantagem da endoscopia digestiva alta para o 
diagnóstico da doença do refluxo gastro-esofágico 
(DRGE) é a sua baixa sensibilidade, uma vez que em 40 a 
50% dos pacientes com DRGE a endoscopia é normal. 

 

Está(ão) correta(s) apenas: 
 

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

 

 
 
Em relação às doenças respiratórias no adulto, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

A) O uso de anti-histamínicos pode aliviar os sintomas nasais 
no resfriado comum, especialmente nos pacientes 
portadores de rinite alérgica. 

B) Na gripe, as manifestações sistêmicas usualmente 
precedem as manifestações respiratórias. 

C) Os broncodilatadores de curta ação por via inalatória são 
a base do tratamento sintomático da DPOC. 

D) Na ausência de qualquer alteração dos sinais vitais 
(temperatura, frequência cardíaca e frequência 
respiratória) o diagnóstico de pneumonia é altamente 
improvável. 

E) A utilização precoce de corticoides sistêmicos nas crises 
asmáticas deve ser evitada. 

 

 
Sobre problemas músculo-esqueléticos, assinale a alternativa 
correta: 
 

A) Na abordagem das lombalgias o exame físico completo 
deve ser realizado após o controle da dor. 

B) Os exames de imagem em geral não são necessários em 
pacientes com lombalgia aguda de evolução inferior a seis 
semanas. 

C) A fase aguda da dor lombar deve ser manejada com 
repouso no leito, com retorno gradual às atividades 
normais. 

D) Os benefícios do uso de relaxantes musculares associado 
aos analgésicos e antiinflamatórios é mais evidente no 
manejo da dor lombar crônica. 

E) O fator antinuclear (FAN) deve ser solicitado para os 
pacientes que apresentem dor articular localizada sem 
resposta ao tratamento com analgésicos/anti-
inflamatórios. 

 

 
 
Sobre detecção precoce de doenças no adulto, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Indivíduos com alto risco para câncer de cólon devem 

passar por pesquisa de sangue oculto nas fezes 
anualmente; 

B) O rastreamento para dislipidemias deve ser feito em todos 
os homens com 45 anos ou mais e mulheres com 55 anos 
ou mais, com dosagem de colesterol total sérico a cada 3 
a 5 anos; 

C) O rastreamento de diabetes em indivíduos sem fatores de 
risco para doença cardiovascular através de glicemia de 
jejum só deve ser realizado a partir dos 45 anos de idade;  

D) A dosagem do antígeno prostático específico (PSA) deve 
ser realizada em todos os homens acima de 55 anos 
anualmente, como forma de reduzir a mortalidade por 
câncer de próstata. 

E) As medidas de altura, cintura e peso devem ser realizadas 
a cada 1 ou 2 anos em indivíduos com 18 anos ou mais. 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� 

 

����� � � �	�����
 



 
 
Prefeitura Municipal de Caruaru 
Concurso Público – 2010 
Tipo 1                                                                                       Cargo: Médico de Família / Nível Superior  

Página 5/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
Sobre a abordagem da depressão, analise as seguintes 
afirmativas: 
 
1. Não há evidências de que os antidepressivos sejam 

superiores ao placebo nas depressões leves. 
2. Embora a depressão seja um fator de risco para suicídio, 

perguntas sobre ideação suicida devem ser evitadas na 
abordagem inicial. 

3. Não há diferença de eficácia entre as classes de fármacos 
antidepressivos. 

 
Está(ão) correta(s) apenas  
 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 1 e 2 
E) 1 e 3 
 
 
 
Em relação ao uso abusivo de substâncias, analise as seguintes 
afirmativas: 
 
1. O aconselhamento em intervenções breves tende a ser tão 

efetivo quanto outros tipos de psicoterapia mais 
avançados, como a terapia cognitivo-comportamental. 

2. Os benzodiazepínicos possuem ampla margem de 
segurança para superdosagem; assim, tentativas de 
suicídio com estas medicações, mesmo em doses 
elevadas, provocam apenas sonolência, letargia, ataxia, 
confusão e leve depressão dos sinais vitais. 

3. Pacientes em uso abusivo de substâncias que apresentem 
suspeita de co-morbidade psiquiátrica podem ser 
encaminhados ao especialista no início do 
acompanhamento. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, apenas 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 2, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sobre os transtornos do sono, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O uso de antidepressivos tricíclicos é uma alternativa aos 

benzodiazepínicos na necessidade de tratamentos 
prolongados da insônia. 

B) São queixas frequentes entre os portadores de insônia 
crônica: sonolência excessiva, fadiga, dificuldade de 
concentração e memória, depressão e dores musculares. 

C) A insônia pode ser um dos sintomas iniciais de depressão, 
por isso está indicada a investigação cautelosa de sinais 
de depressão em indivíduos com insônia. 

D) O uso por mais de uma semana de benzodiazepínicos para 
o tratamento da insônia produz apenas melhora dos 
sintomas e está associado a inúmeros casos de 
dependência a estas medicações, por isso deve ser 
evitado. 

E) Os sintomas de dependência de benzodiazepínicos 
costumam desaparecer entre duas a quatro semanas após a 
suspensão da medicação. 

 
 

 
Sobre violência intrafamiliar, analise as seguintes afirmações: 
 
1. O profissional de saúde é, por lei, obrigado a notificar ao 

Conselho Tutelar quando da suspeita ou comprovação de 
um caso de violência contra criança ou adolescente. 

2. É importante que o profissional que atende à vitima de 
violência demonstre sua indignação com o caso, como 
forma de fortalecer o vinculo profissional-usuário. 

3. A conduta frente a um caso de violência intrafamiliar 
deve ser tomada pelo profissional responsável pelo 
primeiro atendimento, evitando discussões em equipe, 
pois estas podem configurar quebra do sigilo do paciente. 

 
Está(ão) incorreta(s) apenas 
 
A) 2 
B) 1 e 2 
C) 2 e 3 
D) 1 e 3 
E) 3 
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CONHECIMENTOS DE POLÍTICAS DE SAÚDE
 

 
 
Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os 

recursos destinados às ações e serviços de saúde estão 
vinculados à receita de impostos e transferências 
constitucionais.  

B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é 
definido com base na variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB).  

C) Os estados e municípios devem disponibilizar 
obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas. 

D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita 
pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais.  

E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição 
Federal. 

 
 
 
Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e 

organizado aos sistemas de saúde e se dará 
prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção 
Básica. 

B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento 
do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para 
resolução do problema deverá ser baseada em critérios de 
vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de 
discriminação ou privilégio. 

C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de 
forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada 
informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco 
à saúde pública. 

D) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se 
dará de forma incondicional, em qualquer unidade do 
sistema. 

E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser 
assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados 
conveniados com o SUS. 

 
 
 
 “As ações desenvolvidas em parceria com movimentos 
sociais e populares para a qualificação da participação social 
e reconhecimento do saber popular em saúde” é definida 
como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde): 
 
A) Educação permanente para o controle social. 
B) Promoção da equidade. 
C) Mobilização social em saúde. 
D) Educação Popular em Saúde. 
E) Fortalecimento das práticas de gestão participativa. 

 
 
 
Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela 
Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 – 
2011, exceto: 
 
A) Saúde do trabalhador. 
B) Saúde indígena. 
C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de 

saúde às pessoas com deficiência. 
D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de 

violência. 
E) Saúde do homem. 
 
 
 
Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção básica, 
no Pacto pela Vida 2008, exceto: 
 
A) Taxa de internação por diabetes mellitus e suas 

complicações na população de 30 anos de idade e mais. 
B) Média anual de consultas médicas por habitante nas 

especialidades básicas. 
C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais 

e sete ou mais consultas de pré-natal. 
D) Percentual de crianças menores de cinco anos com 

vacinação em dia. 
E) Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do 

Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção 
básica. 

 
 

 
Todas as alternativas abaixo se configuram como principais 
objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 
exceto: 
 
A) Definir que os limites financeiros para a assistência da 

atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 
município, serão compostos por parcela destinada à 
assistência da própria população e às referências recebidas 
de outros municípios. 

B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos 
federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de 
ações de assistência à saúde. 

C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do 
acesso aos serviços de saúde. 

D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e 
hierarquizadas de serviços de saúde. 

E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às 
ações e serviços de saúde em todos os níveis de 
complexidade com a alocação dos recursos financeiros de 
custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento 
às necessidades de saúde da população. 
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A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em 
relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) É um órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 

B) A representação dos usuários é paritária em relação ao 
conjunto dos demais seguimentos. 

C) Atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política municipal de saúde, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros. 

D) Tem sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara 
Municipal. 

E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder municipal 
legalmente constituído. 

 
 

 
O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem 
por base a formulação e/ou revisão periódica de quais 
instrumentos? 
 
A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e 

Relatório Anual de Gestão. 
B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e 

Relatório Anual de Gestão. 
C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e 

Programação Pactuada Integrada. 
D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano 

Plurianual. 
E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada 

Integrada e Plano Plurianual. 
 
 
 
Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema 
Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de 
saúde do trabalhador abaixo, exceto: 
 
A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 

saúde. 
B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais. 

C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 
trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho. 

D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas. 

E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção 
permanente do ambiente do trabalho. 

 

 
 
 
Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das 
ações e serviços de saúde e os processos de negociação e 
pactuação entre os gestores do SUS? 
 
A) Municipalização. 
B) Universalização. 
C) Regionalização. 
D) Regulamentação. 
E) Hierarquização. 
 
 
 
Com base na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da saúde, 
analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas em relação às competências do 
Sistema Único de Saúde: 
 
 
(    ) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

(    ) O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do 
art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 

(    ) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão 
admitir agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de processo seletivo 
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

(    ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(    ) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(    ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo 
nos casos previstos em lei. 

 
 
Assinale a sequência correta, de cima para baixo: 
 
A) V, V, F, V, V, F 
B) F, V, F, V, F, V 
C) V, V, V, V, V, V 
D) F, F, V, F, F, F. 
E) V, F, V, F, F, V. 
 
 
 
 
 
 

����� � � �	�����
 

����� � � �	�����
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	�����
 

����� � � �	�����
 



 
Prefeitura Municipal de Caruaru 
Concurso Público – 2010 
Tipo 1                                                                                      Cargo: Médico de Família / Nível Superior 

Página 8/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 

 
 
Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de 
vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/ 
Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se 

constituem como a terceira maior causa de mortalidade 
na população geral. 

B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem 
como a primeira causa de mortalidade nessas populações. 

C) No conjunto da população, entre as causas externas, as 
principais causas de óbito foram por agressões, seguidas 
dos acidentes de transporte e quedas. 

D) Dentre as causas externas as agressões são as principais 
causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os 
acidentes de transporte são predominantes entre crianças 
e idosos. 

E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de 
óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro 
anos, os afogamentos. 

 

 
 
Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de 
trabalho básicos da ação regulatória, exceto: 
 
A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos 

realizados pelos estabelecimentos executantes para os 
estabelecimentos solicitantes. 

B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares. 
C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou 

serviço de saúde. 
D) A execução da ação regulatória feita por profissional 

competente, capaz de análise crítica e discernimento que 
o conduzam às decisões baseadas nas evidências. 

E) A configuração do controle de acesso dos usuários em 
um sistema informatizado. 

 
 
 
Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o 
Piso da Atenção Básica? 
 

A) Norma Operacional Básica/1996. 
B) Norma Operacional Básica/1993. 
C) Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001. 
D) Norma Operacional Básica/1991. 
E) Pacto pela Saúde. 
 

 
 
De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde 
conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 

A) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde. 
B) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde. 
C) Conselho de Saúde e Participação Popular. 
D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
E) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária. 
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