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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?
Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio!
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.
Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.
Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!
(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação
mais próxima com aquilo que o título expressa é:
A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos.”
B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:
1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros
anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não
precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em
negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)
falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para
evitar ambigüidade.
3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas
ocorrências, é pronome relativo.
4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem
nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 4, apenas.
C) 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...
...
“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes,
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.
Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos
tempos?
Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado )

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:
A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra
“tempos”.
B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.” e “... seria mais simples ...” as duas ocorrências
do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios
podem modificar tanto verbos como adjetivos.
C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita
culta do português.
D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:
1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”.
2- O emprego de cada em lugar da palavra sublinhada em: “...todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”,
mas exigiria ajustes de concordância na oração.
3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada
como causa.
O correto está em:
A) 1, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO
Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma
doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:
1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as
idéias de necessidade e perseverança.
2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém
com a principal do período um nexo de circunstância causal.
3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma
observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia nãoterminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” ,
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por Sugere-se.
5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de
pertencerem a classes gramaticais diferentes.
O correto está em:
A) 1, 2, 3, 4 e 5.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 3, 4 e 5, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
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06. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do
SUS.
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da
saúde.
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável
legal pela criança ou adolescente.
07. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de
regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto
afirmar:
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da
população.
2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
Apenas está correto o que se afirma em:
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 2, 3 e 4.
D) 1, 3 e 4.
08. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é
assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, é correto afirmar:
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às
necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável.
D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de:
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins
lucrativos.
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09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o
Servidor Público:
I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função
pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo
político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver
compatibilidade de horário dos exercícios.
IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) III, IV e V.
10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:
I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
V- dois cargos privativos de médico.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) II, IV e V.
C) I, II e III.
D) III, IV e V.
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11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e
hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
B) PCCU e glicemia.
C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
A) Sonda Nasogástrica.
B) Sonda vesical.
C) Máscara de nebulização.
D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos
profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do
comitê de ética e do paciente.
C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será
submetido.
D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência
profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de
tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT,
respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto
afirmar:
I-

É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou
após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência
clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se
infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72
(setenta e duas) horas após a admissão.
III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não
relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) I e III, somente.
D) II e III, somente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Dentre os campos de aplicação da epidemiologia podemos incluir a:
A) estatística, um dos pilares da epidemiologia moderna.
B) investigação social, baseada na premissa da distribuição desigual dos agravos à saúde, produto
da ação de fatores que se distribuem desigualmente na população.
C) avaliação do impacto das ações propostas para alterar situações de saúde, envolvendo questões
relacionadas aos programas e serviços de saúde.
D) definição de amostras e populações em investigações em saúde.
17. A incorporação da terapêutica antiretroviral de alta efetividade (TARV), para o tratamento da
AIDS, evita a morte do paciente, porém, não garante a cura. Sobre essa incorporação, podemos
afirmar que:
A) aumentou a incidência da moléstia.
B) aumentou a prevalência da moléstia.
C) não produziu impacto em nenhuma dessas medidas.
D) aumentou a virulência do agente infeccioso.
18. Considerando conceitos e estratégias utilizados na vigilância epidemiológica, podemos afirmar:
A) Quando uma doença ultrapassa o limiar epidêmico, passa a constituir uma endemia.
B) Caso índice é o primeiro caso diagnosticado que chega ao conhecimento das autoridades de
saúde, constituindo o caso primário.
C) Dados obtidos através de notificações e investigações epidemiológicas é a metodologia regular
do modelo empregado pelo Sistema de Vigilância epidemiológica do Brasil (SNVE).
D) O sistema do SNVE, visando atender aos princípios do SUS, vem passando por reestruturação,
a fim de centralizar as atividades de rotinas e programas.
19. Quanto à bioética e a pesquisa em seres humanos podemos afirmar:
A) Existem várias tendências no campo interdisciplinar da bioética, porém, existem alguns
princípios fundamentais: beneficência e não maleficência, respeito à autonomia e à justiça.
B) Segundo à resolução 196, que regula a pesquisa envolvendo seres humanos, cada instituição
onde se realizará a pesquisa deve constituir somente um Comitê de ética em Pesquisa, que
deverá ser capaz de avaliar eticamente e, principalmente, o conteúdo metodológico e teórico
cientifico do projeto de pesquisa.
C) Os procedimentos considerados na pesquisa com seres humanos, excluem os procedimentos de
ordem educacional, sociológica e econômica.
D) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido respeita a autonomia do sujeito da pesquisa.
Deve ser feito em linguagem sucinta, uma vez que o mesmo não é capaz de compreender os
procedimentos envolvidos.
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20. No meio da noite, em um plantão, você atende a um homem de 56 anos, com dor precordial em
aperto. Você solicita um eletrocardiograma que demonstra supradesnivelamento do seguimento ST
em mais de uma derivação contígua. Enquanto encaminha o paciente para o início de terapia
trombolítica, a família o chama, alegando que o paciente tornou-se arresponsivo. O paciente
encontra-se apnéico e sem pulso central. Imediatamente, você dá início aos cuidados de suporte
básico para vida, verificando no monitor cardíaco traçado compatível com fibrilação ventricular.
Apesar de seus esforços, o paciente evolui para o óbito. Ao conversar mais cuidadosamente com a
família, você descobre que o paciente possuía uma arteriografia coronariana demonstrando
diversas lesões obstrutivas e que o paciente fazia uso há diversos anos de metformina e
glibenclamida. Para este paciente, qual alternativa demonstra a forma correta de preenchimento do
bloco “condições e causas do óbito”, no documento padrão do Sistema de Informações sobre
Mortalidade?
A) Parte I
a- Parada cardiorrespiratória
b- Infarto Agudo do Miocárdio
c- Doença Arterial Coronariana

Parte II
Diabetes Mellitus tipo 2

B) Parte I
a- Infarto Agudo do Miocárdio
b- Doença Arterial Coronariana

Parte II
Diabetes Mellitus tipo 2

C) Parte I
a- Doença Arterial Coronariana
b- Infarto Agudo do Miocárdio

Parte II
Diabetes Mellitus tipo 2

D) Parte I
a- Parada cardiorrespiratória
b- Infarto Agudo do Miocárdio
c- Doença Arterial Coronariana
d- Diabetes Mellitus tipo 2
21. O coeficiente de mortalidade materna é importante, pois avalia a cobertura e qualidade da
assistência às mulheres deste grupo. Qual das pacientes descritas abaixo pode ser adequadamente
enquadrada neste grupo?
A) 33 anos, diabética, após 15 semanas de ausência de fluxo menstrual chega ao pronto socorro
com dor abdominal e secreção vaginal de odor fétido. É feito o diagnóstico de abortamento
infectado e a paciente evolui para o óbito.
B) 24 anos, obesa, com gravidez diagnosticada por ultrassonografia, na trigésima semana, evolui
com febre intensa, com calafrios e vai ao óbito. Gota espessa isolou Plasmodium falciparum.
C) 29 anos, com histórico de miomatose uterina, na trigésima segunda semana de gravidez, evolui
com dor abdominal intensa e dor à descompressão brusca. É realizada laparotomia de urgência,
mas a paciente evolui para o óbito. O apêndice cecal encontrava-se necrosado e com
extravasamento de conteúdo para a cavidade abdominal.
D) 22 anos, com aumento do volume abdominal predominante em região pélvica. Evolui com
aumento da pressão arterial, convulsões e óbito. Durante a necropsia foi verificado massa
tumoral de 20 cm de diâmetro em anexo direito.
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22. Um estudo foi realizado para avaliar a relação entre fatores de risco e ocorrência de ingestão
acidental de medicamentos na infância. Entre as informação referidas, o armazenamento habitual
de medicamentos em armários e gavetas, em banheiros e cozinhas, foi observado em domicílios de
57 das 95 crianças que sofreram ingestão acidental e, em 64 das 149 crianças que não sofreram
ingestão acidental de medicamentos, incluídas no estudo para fins de comparação. Assim, é correto
afirmar que se trata de um estudo:
A) de caso controle e a medida de associação indicada, para avaliar a relação, é razão de chance ou
oddis ratio (OR).
B) transversal analítico e a medida de associação indicada, para avaliar a relação, é razão de
prevalência.
C) de coorte e a medida de associação indicada, para avaliar a relação, é razão de chance ou odds
ratio (OR).
D) de caso controle e a medida de associação indicada, para avaliar a relação, é o risco relativo
(RR).
23. Para avaliar o nível de saúde de uma população escolheram-se 5 grupos etários para mortalidade
proporcional por idade e criou-se a curva de Nelson Moraes para dois triênios : 1980/81/82 e
1990/91/92. Ao final do estudo encontrou-se uma curva tipo U, no primeiro triênio e uma curva
tipo J, no segundo triênio. Assim, é correto afirmar:
A) As curvas tipo I, em forma de J invertido, indicam nível de saúde muito baixo, com predomínio
de óbitos em jovens e idosos, portanto, piorou o nível de saúde da população em questão.
B) As curvas tipo II, em forma de U, indicam elevado nível de saúde com predomínio de óbitos
nos extremos de faixas etárias, portanto, piorou o nível de saúde.
C) As curvas tipo II, em forma de U, indicam nível de saúde regular, com baixa proporção de
óbitos em grupo infantil, pré-escolares e jovens, portanto, piorou o estado de saúde da
população.
D) As curvas tipo IV, em forma de J, indicam nível elevado de saúde, com predomínio de óbitos
em idosos, portanto, melhorou o estado se saúde da população.
24. No processo de Vigilância de Agravos à Saúde, onde as informações epidemiológicas são
fundamentais, é correto afirmar:
A) A SVS (Secretaria de Vigilância em Saúde) foi criada para reunir atribuições do antigo
CENEPI (Centro Nacional de Epidemiologia) e dos programas nacionais de controle, estando
suas ações restritas aos agravos de natureza infecciosa e ambiental.
B) Além do registro rotineiro dos dados sobre saúde, a SVS promove a investigação
epidemiológica, utilizando recursos da metodologia epidemiológica com investigação de casos,
inquéritos e outros, constituindo uma das atividades mais importantes da vigilância
epidemiológica.
C) Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, tão logo
seja confirmada a suspeita do caso.
D) Os agravos não transmissíveis não estão incluídos na lista nacional de notificação, uma vez que
apresentam menor importância no sistema vigilância epidemiológica, fato demonstrado através
dos indicadores de mortalidade.
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25. Um estudo de tendência da evolução da assistência materno-infantil, demonstrou resultados
insatisfatórios de assistência pré-natal. A partir dessa informação, é correto afirmar:
A) O componente neonatal tardio do coeficiente de mortalidade infantil é pouco influenciado, uma
vez que está ligado principalmente a fatores nutricionais e sociais.
B) Os componentes neonatal precoce e tardio do coeficiente de mortalidade infantil devem ter sido
influenciados, causando grande impacto nesse coeficiente.
C) A falta de assistência pré-natal deve ter influenciado no coeficiente perinatal, que depende
unicamente da assistência ao parto, com alto-impacto no coeficiente de mortalidade infantil.
D) O componente pós-natal do coeficiente de mortalidade infantil deve ter sido mais influenciado,
uma vez que é mais afetado pela assistência pré-natal.
26. Em qual dos pacientes abaixo se deve realizar esquema de profilaxia para tuberculose com
isoniazida?
A) Homem de 30 anos, com cicatriz vacinal de BCG, contato íntimo e prolongado, em ambiente
fechado, por mais de 4 horas por dia, nos últimos 6 meses, com sua mulher, recentemente
diagnosticada com tuberculose multibacilar.
B) Paciente com 8 anos, com cicatriz vacinal de BCG, PPD de 11mm, com caverna em radiografia
de tórax, tosse prolongada, sudorese noturna e febre vespertina, com exposição domiciliar
prolongada a sua mãe, que iniciou recentemente o tratamento para tuberculose.
C) Paciente de 10 anos, com cicatriz vacinal de BCG, PPD de 8mm, assintomático, exposto de
forma prolongada a seu irmão bacilífero.
D) Recém-nascido, filho de mãe com tuberculose pulmonar sem tratamento.
27. Dentre os critérios propostos por Hill, um deles pode, de forma definitiva, afastar que uma
associação seja causal. Assinale esse critério, juntamente com o desenho de estudo epidemiológico,
cuja satisfação desse critério é mais difícil:
A) Seqüência cronológica, estudo de caso controle.
B) Especificidade da associação, estudo transversal.
C) Seqüência cronológica, estudo transversal.
D) Especificidade da associação, estudo de coorte.
28. Dentre as ações de um programa de saúde de uma Secretaria Municipal de Saúde, poderíamos
incluir como ação de prevenção secundária:
A) A realização de inquéritos na comunidade para diagnóstico precoce de pacientes portadores de
tuberculose.
B) imunização contra sarampo no 1º. ano de vida.
C) proteção contra acidentes domésticos (queimaduras com álcool) para pré-escolares.
D) campanhas para controle de vetores transmissores de dengue.
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29. Um estudo seccional foi realizado para investigar o efeito do uso de drogas ilícitas durante a
gravidez e a ocorrência de morte até o fim da primeira semana de vida. Crianças nascidas vivas
foram selecionadas em maternidades e classificadas segundo a morte, ou não, e a exposição (mães
usuárias de drogas ou não, segundo informações da própria mãe). Estudos anteriores com desenhos
coorte já tinham afirmado tal associação na ordem risco relativo (RR=4). Contrariamente, o estudo
transversal apresentou fraca associação. Assim, é correto afirmar:
A) O estudo transversal analítico é o mais válido, pois estima adequadamente o risco das drogas
ilícitas estar associada a abortos e mortalidade perinatal.
B) No estudo transversal, a validade interna está comprometida pelo viés de seleção e viés de
informação presentes no estudo.
C) O RR de mortalidade perinatal, no estudo transversal, indica uma associação negativa com o
uso de drogas, necessitando escolha de um ensaio clínico para consolidar tal hipótese.
D) A seleção de nascidos vivos em maternidade, no estudo transversal, compromete a precisão do
estudo, pois apresenta viés de temporalidade invertida.
30. Muitos modelos, ou classificações, são propostos com a característica comum de constituírem
marcos teóricos para representar os fatores envolvidos na etiologia da doença e, dessa maneira,
facilitar a interpretação e suas interrelações e proposição de medidas de controle. Saúde coletiva
baseada em evidências têm apresentado impacto importante nas condutas clínicas e coletivas em
saúde, sendo correto afirmar que:
A) o modelo cadeia de eventos, também denominado “teia”, explica a doença como várias cadeias
de eventos interligados.
B) tríade ecológica é o modelo utilizado para explicar a doença em uma série única e sucessiva de
acontecimentos, através de fatores etiológicos, em três categorias: o agente, o hospedeiro e o
meio ambiente, onde o agente representa o meio ambiente que é o fator determinante.
C) segundo o modelo causa-componente de Rothman, a causa de uma doença pode ser definida
como característica, ou condição antecedente, que foi necessária para a sua ocorrência, e que
atua de forma determinante em sua etiologia.
D) medicina e saúde coletiva baseadas em evidências implicam desenvolvimento, implementação e
avaliação de programas e políticas efetivas em saúde pública, através da aplicação dos
princípios de raciocínio cientifico, incluindo uso sistemático de dados e sistemas de
informação, e uso apropriado de planejamento.
31. Segundo dados da SVS/MS, o Brasil apresentou, nos últimos anos, aumento de mortalidade por
causas relacionadas a doenças cardiovasculares, câncer e causas externas. Tal grupo de causas,
apresentou-se com aumento de importância em relação às DIP (doenças infecciosas e parasitárias).
Justifica-se tal fato pela associação com:
A) transição demográfica.
B) diminuição da taxa de natalidade.
C) transição epidemiológica.
D) envelhecimento populacional.
32. No Brasil, as ações e serviços referentes à saúde do trabalhador são de competência do:
A) Ministério do Trabalho em conjunto com o Ministério da Saúde.
B) Sistema Único de Saúde (SUS).
C) Ministério da Saúde em conjunto com o Sistema de Previdência Social.
D) Ministério do Trabalho em conjunto com o Sistema de Previdência Social.
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33. O Programa de Saúde da Família (PSF), implantado no país a partir de 2004, é uma das prioridades
em atenção à saúde no País. Podemos afirmar que:
A) é um programa de implantação rápida, que preconiza técnicas de baixo custo para serem
aplicadas em populações pobres.
B) garante, dentro do princípio de equidade, assistência de alta complexidade para populações
carentes.
C) é um programa que tem como prioridade a assistência ao idoso e à criança.
D) se baseia em princípios de territorialização e vigilância à saúde da população.
34. Considere um estudo sobre segurança no ambiente de trabalho em duas fábricas de automóveis,
durante um ano, baseados no registro do sistema de vigilância epidemiológica. Sabe-se que o
número de empregados de cada fábrica, inicialmente, era 1000 e ao final de 12 meses a fábrica A
permaneceu com 700 empregados e a fábrica B com 1000 funcionários, e o número de casos de
acidentes foi 40 para fábrica A e 60 para fábrica B. O registro permitia o conhecimento de
trabalhadores expostos aos 3, 6, 9 e 12 meses. Assinale a medida de freqüência mais adequada para
estimar o risco de acidente de trabalho neste estudo.
A) Taxa de incidência. O tempo de exposição foi variável, assim é necessário calcular quantidade
de pessoas-tempo de exposição.
B) Incidência acumulada, pois trata-se de uma coorte fixa, na qual não houve perda de seguimento.
C) Proporção de incidência para uma coorte fixa.
D) Prevalência pontual. O objetivo do estudo é estimar a proporção de indivíduos que sofreram
acidente de trabalho.
35. Em um alagamento de uma cidade, onde as águas que cobriam ruas e casas foram contaminadas
com produtos químicos, resíduos sólidos e esgoto sanitário, o contato da população com essas
águas pode ocasionar o aparecimento de altos índices de doenças infecciosas, em número maior
que o esperado, para a população dessa cidade. Assinale a afirmativa correta quanto ao evento
esperado:
A) Epidemia propagada.
B) Atipia endêmica.
C) Epidemia maciça.
D) Pandemia.
36. Qual o sistema operacional, no qual são definidos o fluxo, a periodicidade e instrumentos para
notificação de agravos?
A) SIM
B) SINASC
C) SINAN
D) SINEPI
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37. O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelos serviços públicos de saúde:
A) e, de forma complementar, pelos serviços privados, com ou sem fins lucrativos, contratados
pelo SUS.
B) e, de forma complementar, pelos planos e seguros de saúde.
C) das esferas estaduais e municipais.
D) de todas as esferas de governo e complementado pelos serviços filantrópicos e planos de saúde.
38. Com base na Constituição Federal, nas Leis 8080/90 e 8142/90 e conforme as definições emanadas
da 9ª Conferência Nacional de Saúde, podemos afirmar que os Conselhos de Saúde:
A) são paritários.
B) possuem caráter deliberativo.
C) não se relacionam com aspectos econômicos e financeiros da política de saúde.
D) em relação ao número de conselheiros, não pode ser inferior a 10, nem superior a 30 membros.
39. Sobre planejamento em saúde podemos afirmar:
A) O enfoque estratégico acentua o caráter interativo do planejamento, o que supõe,
necessariamente, a diminuição de relações conflitivas no nível da formulação de imagensobjetivos e estratégias.
B) No enfoque normativo, o “político” é endógeno e faz parte da essência do planejamento de
forma interativa.
C) No enfoque normativo, o “político” é apenas uma restrição ou um dado exógeno ao
planejamento. No enfoque estratégico, o “político” é endógeno e faz parte da essência do
planejamento de forma interativa.
D) A 2ª metade da década de 70 e o início da década de 80, representam o momento mais
hegemônico na saúde pública, do pensamento normativo e a menor configuração do enfoque
estratégico do planejamento.
40. Quais as doenças de notificação compulsória que devem ser informadas em 24 horas, mesmo que
sejam casos de suspeita diagnóstica?
A) Tétano, leishmaniose e hepatite.
B) Aids, raiva e poliomielite.
C) Febre tifóide, peste e difteria.
D) Cólera, difteria e leptospirose.
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