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QUESTÃO 01 

Segundo a portaria GM/MS n0. 648, de 28 de 

Março de 2006: São itens necessários à 

implantação das Equipes de Saúde da Família: 

a) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem  

e Agentes Comunitários de Saúde. 

b) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus integrantes e composta por, no mínimo, 

médico, enfermeiro e Agentes Comunitários 

de Saúde. 

c) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 4.000    habitantes,  com jornada 

de trabalho de 40 horas semanais para todos 

os seus integrantes e composta por, no 

mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem ou técnico de enfermagem e 

Agentes Comunitários de Saúde. 

d) Uma equipe multiprofissional responsável por, 

no máximo, 4.000    habitantes,  com jornada 

de trabalho de 40 horas semanais para todos 

os seus integrantes e composta por, no 

mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, 

fonoaudiólogo e Agentes Comunitários de 

Saúde. 

 

QUESTÃO 02 

Segundo a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 

1990, Art. 40. : “Para receberem os recursos, de 

que trata o art. 30. desta Lei, os Municípios, os 

Estados e o Distrito Federal deverão contar 

EXCETO com: 

a) Conselho de Saúde. 

b) Vigilância Sanitária. 

c) Fundo de Saúde. 

d) Plano de Saúde. 

 

QUESTÃO 03 

De acordo com a Constituição Federal de 1988: 

a) As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede nacionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único. 

b) A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. 

c) As instituições privadas não poderão 

participar de forma complementar do 

sistema único de saúde. 

d) O sistema único de saúde deve ser 

organizado de forma centralizada, com 

direção única em seu governo. 

 

QUESTÃO 04 

Analise as assertivas abaixo e assinale a 

alternativa correta.  

Ao sistema único de saúde compete, além 

de outras atribuições, nos termos da lei: 

I- controlar e fiscalizar procedimentos, 

produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros 

insumos; 

II- executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde 

do trabalhador; 

III- ordenar a formação de recursos humanos 

na área da saúde; 

IV- participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento 

básico. 

V- Incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI- Fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo humano; 

VII- Participar do controle e fiscalização 

da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII- Colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido do 

trabalho. 

a) Apenas as assertivas I, III e VII estão 

corretas. 

b) Apenas as assertivas II, III, V e VI estão 

corretas. 

c) Apenas as assertivas I, III, IV, VI e VIII estão 

corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas 

 

QUESTÃO 05 

Trata-se de um princípio da política de 

humanização: 
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a) Sistema Público de saúde burocratizado e 

verticalizado. 

b) Baixo investimento na qualificação de 

trabalhadores do sistema publico. 

c) Fortalecimento de trabalho em equipe 

multiprofissional. 

d) Fragmentação da rede assistencial. 

 

QUESTÃO 06 

A implementação da Política Nacional de 

Humanização pressupõe vários eixos  de ação 

que objetivaram a institucionalização, difusão e 

apropriação de seus resultados pela sociedade.  

Referente aos eixos de ação da Política 

Nacional de Humanização podemos afirmar 

que: 

a) No eixo do financiamento, propõe-se a 

integração de recursos vinculados a 

programas específicos de humanização e 

outros recursos de subsídio à atenção, 

unificando-os e repassando-os fundo a fundo 

mediante o compromisso dos gestores com a 

Política Nacional de Humanização. 

b) No eixo das instituições do SUS, pretende-se 

que a Política Nacional de Humanização 

faça parte, apenas, do Plano Municipal, 

sendo pactuada na agenda de saúde pelos 

gestores e empreendedores. 

c) No eixo da educação permanente, indica-se 

que a Política Nacional de Humanização 

componha o conteúdo profissionalizante no 

Ensino Médio, vinculando-se aos Pólos de 

educação permanente e às instituições de 

formação. 

d) No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a 

promoção de ações que assegurem a 

participação do paciente nos processos de 

discussão e decisão, fortalecendo e 

valorizando o paciente. 

 

QUESTÃO 07 

Segundo a regionalização da assistência à 

saúde descrita na Portaria MS/GM n0. 373 de 27 

de Fevereiro de 2002, o Plano Diretor de 

Regionalização deverá garantir aos cidadãos, o 

mais próximo possível de sua residência, um 

conjunto de ações e serviços, EXCETO:   

a) Tratamento clínico e cirúrgico de todos os 

casos de urgência. 

b) Controle das doenças bucais mais comuns. 

c) Cobertura universal do esquema 

preconizado pelo Programa Nacional de 

Imunizações, para todas as faixas etárias. 

d) Acompanhamento de pessoas com 

doenças crônicas de alta prevalência. 

 

QUESTÃO 08 

Dentre as principais funções do 

Departamento de Atenção Básica (DAB), 

definidas destacamos a seguinte: 

a) Identificar e divulgar fatores 

condicionantes e determinantes de 

saúde. 

b) Garantir fontes de recursos federais para 

compor o financiamento de Atenção 

Básica. 

c) Formular política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômicos e 

social a observância do disposto no artigo 

20. desta lei. 

d) Assistir às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação 

da saúde. 

 

QUESTÃO 09 

O orçamento da seguridade social destinará 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo 

com a receita estimada, os recursos 

necessários à realização de suas finalidades, 

previsto em proposta elaborada pela sua 

direção nacional, com a participação dos 

órgãos da Previdência Social e da 

Assistência Social, tendo em vista as metas e 

prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. São consideradas outras 

fontes os recursos provenientes de, EXCETO: 

a) Ajuda, contribuições, doações e 

donativos. 

b) Alienações patrimoniais e rendimentos de 

capital. 

c) Impostos arrecadados pela União. 

d) Serviços que possam ser prestados sem 

prejuízo da assistência à saúde. 

 

QUESTÃO 10 

Os profissionais da saúde bucal que 

compõem as equipes de Saúde da Família 

podem estar organizados da seguinte forma: 

a) Cirurgião Dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família, técnico 
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em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde 

bucal (ASB). 

b) Cirurgião Dentista generalista ou especialista 

em Saúde da Família e técnico em saúde 

bucal (TSB). 

c) Cirurgião Dentista generalista ou especialista  

em Saúde da Família, auxiliar em saúde bucal 

(ASB) e Agente Comunitário daquela região. 

d) Cirurgião Dentista generalista ou especialista 

em Saúde da Família, técnico em saúde 

bucal (TSB) e Agente Comunitário daquela 

região. 

 

QUESTÃO 11 

Em relação as Unidades Odontológicas Móveis 

podemos afirmar que: 

a) A jornada de trabalho pode variar de 20 a 40 

horas semanais para todos os seus 

componentes. 

b) Recomenda-se que seus profissionais estejam 

vinculados a uma equipe de Saúde da 

Famíla. 

c) Sua equipe não terá responsabilidade 

sanitaria pela mesma população que a 

equipe da  Saúde da Família a qual integra. 

d) Seus equipamentos odontológicos deverão 

ser adquiridos, exclusivamente, através de 

doação direta. 

 

QUESTÃO 12 

A articulação das políticas e programas, a 

cargo das comissões intersetoriais, abrangerá , 

em especial, as seguintes atividades, EXCETO: 

a) Alimentação e Nutrição. 

b) Formulação da política de sangue. 

c) Recursos humanos. 

d) Ciência e Tecnologia. 

 

QUESTÃO 13 

De acordo com a Lei 8.080 de 19 de Setembro 

de 1990, constitui o Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais,  da 

Administração direta e das fundações mantidas 

pelo Poder Judiciário. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, sem interferência do estado e 

município. 

c) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

de cada município e da Administração 

direta e indireta. 

d) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

 

QUESTÃO 14 

Segundo o Ministério da Saúde  são 

consideradas doenças transmissíveis com 

quadro de persistência: 

a) Tuberculose e Hepatites Virais. 

b) Varíola e Poliomielite. 

c) Hepatites Virais e Sarampo. 

d) Tétano e Tuberculose. 

 

QUESTÃO 15 

A Lei Orgânica da Saúde conceitua 

Vigilância Epidemiológica como: 

a) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual, com finalidade de recomendar 

e adotar as medidas curativas para o 

controle das doenças. 

b) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas 

curativas para erradicação das doenças. 

c) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção    

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

coletiva, com a finalidade de recomendar 

e adotar as medidas preventivas para o 

agravo das doenças. 

d) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção             

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde 

individual e coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de 
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prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

 

QUESTÃO 16 

No que tange o Art. 28 da lei Federal 8080/90 os 

cargos e funções de chefia, direção e 

assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em 

regime de tempo: 

a) Integral 

b) Parcial 

c) Fracionário 

d) Escalado 

 

QUESTÃO 17 

Segundo o Art. 37 da lei Federal 8080/90, o 

Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 

diretrizes a serem observadas na elaboração 

dos planos de saúde, em função das 

características: 

a) Financeiras 

b) Epidemiológicas 

c) Sociais 

d) Catastróficas 

 

QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa correta: 

Segundo o Art. 4º da lei Federal 5991/73, para 

efeitos desta Lei, são adotados os seguintes 

conceitos: 

I - Droga - substância ou matéria-prima que 

tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária; 

II - Medicamento - produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para 

fins de diagnóstico; 

III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-

prima aditiva ou complementar de qualquer 

natureza, destinada a emprego em 

medicamentos, quando for o caso, e seus 

recipientes; 

a) I apenas é verdadeiro 

b) II apenas é verdadeiro 

c) II e III apenas são verdadeiros 

d) I, II e III são verdadeiros 

 

QUESTÃO 19 

No que tange a lei Federal 9787/99 em seu 

Art. 2o  o órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária regulamentará, no prazo de 

cento e oitenta dias, contado a partir de 11 

de fevereiro de 1999, EXCETO: 

a) os critérios e condições para o registro e 

o controle de qualidade dos 

medicamentos similares; 

b) os critérios para as provas de 

biodisponibilidade de produtos 

farmacêuticos em geral; 

c) os critérios para a aferição da 

equivalência terapêutica, mediante as 

provas de bioequivalência de 

medicamentos genéricos, para a 

caracterização de sua 

intercambialidade; 

d) os critérios para a dispensação de 

medicamentos genéricos nos serviços 

farmacêuticos governamentais e 

privados, respeitada a decisão expressa 

de não intercambialidade do profissional 

prescritor. 

QUESTÃO 20 

De acordo com a portaria 2084/06  Os 

medicamentos constantes do Componente 

Estratégico do Elenco da Assistência 

Farmacêutica Básica devem ser eleitos de 

forma 

a) Normatizada entre as duas esferas de 

gestão do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas específicas em atenção 

básica. 

b) Pactuada entre as três esferas de gestão 

do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas estratégicas em atenção 

básica. 

c) Intrínseca entre as duas esferas de gestão 

do Sistema Único de Saúde, para 

aplicação no desenvolvimento de ações 

consideradas pertinentes em atenção 

básica. 

d) Inerente entre as três esferas de gestão do 

Sistema Único de Saúde, para aplicação 

no desenvolvimento de ações 

consideradas conexas em atenção 

básica. 
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QUESTÃO 21 

Durante a marcha, quais grupos musculares 

fazem parte da fase do médio balanceio 

impedindo que o corpo caia para frente nos 

calcanhares? 

a)Estensores do quadril e joelho. 

b)Dorsiflexores. 

c)Glúteo médio. 

d)Flexores plantares 

 

QUESTÃO 22 

Durante a exarcebação da doença, os 

bronquíolos ficam estreitados e os alvéolos 

hiperinflados. Em corte transversal, mostra-se um 

bronquíolo constrito quase obstruído pelo 

revestimento edemaciado e pelo acúmulo de 

muco.De qual patologia estamos falando? 

a) Pneumonia. 

b) Enfizema. 

c) Asma. 

d) Bronquite. 

 

QUESTÃO 23 

No brônquio lobar superior direito, temos o 

segmento apical, o segmento posterior e o 

seguimento anterior. Já no brônquio lobar 

inferior esquerdo, temos: 

a) Seguimento apical superior,seguimento basal 

antero-medial,seguimento basal 

lateral,seguimento basal posterior. 

b) Seguimento ápico-posterior, seguimento 

anterior. 

c) Seguimento lingular superior,seguimento 

lingular inferior. 

d) Seguimento lateral, seguimento medial. 

 

QUESTÃO 24 

Contração e contratura,são duas palavras com 

pronúncias quase idênticas,mas elas descrevem 

dois conceitos muito diferentes.Analise as 

alternativas abaixo e depois,assinale a correta: 

1-Uma contração ocorre num músculo 

esquelético. 

2-A contração, é um processo que depende de 

gasto de energia. 

3-Numa contração concêntrica as fibras 

musculares encurtam, mas numa contração 

excêntrica,elas alongam. 

4-Numa contratura, o comprimento de 

repouso do tecido torna-se fisicamente mais 

curto do que num tempo prévio. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente a 1 está correta. 

b) Somente a 2 e a 3 estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas. 

d) Somente a 2 e a 4 estão corretas. 

 

QUESTÃO 25 

A cirurgia de substituição do quadril, ou 

artrosplatia total do quadril, repara a 

articulação do quadril, mas deixa-a 

vulnerável.Se um indivíduo movimenta de 

maneira errada,a cirurgia não pode ser feita 

num momento.As precauções no quadril 

diferem ligeiramente dependendo da 

maneira que a cirurgia foi realizada,mas das 

recomendações seguintes, o que você 

recomendaria depois de uma artrosplatia 

total de quadril? 

I -  Nenhuma flexão de quadril além de 90 

graus. 

II -  Nenhuma rotação interna do quadril 

além da postura neutra. 

III- Nenhuma adução além da posição 

neutra. 

Assinale a alternativa correta: 

a)Apenas a orientação I. 

b)Todas as orientações são indicadas. 

c)Nenhuma das orientações são válidas 

neste caso. 

d)Apenas a orientação II e III. 

 

QUESTÃO 26 

Assinale verdadeiro(V) ou falso(F) e depois 

escolha abaixo uma alternativa correta: 

I - "A coluna lombar é constituída de cinco 

vértebras formando uma curva de 

convexidade anterior como aquela da 

região cervical."(  ) 

II - "Quando a escoliose ocorre na região 

torácica, as costelas que se conectam as 

vértebras exibem movimento no plano 

horizontal"(  ). 

III - "Os movimentos da cabeça sempre 

acompanham os membros superiores, então 

os movimentos da cabeça e pescoço 

merecem considerações especiais".(  ). 

a) Apenas a afirmativa I é falsa. 
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b) Apenas as afirmativas I e a II são falsas. 

c) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 

d) Apenas a afirmativa III é falsa. 

 

QUESTÃO 27 

Quais músculos rodam a escápula para baixo 

contra resistência? 

a) Romboides (maior e menor). 

b) Serráteis. 

c) Fibras mediais do trapézio. 

d)Grande dorsal e peitoral maior. 

 

QUESTÃO 28 

Quais músculos compreendem o manguito 

rotator? 

I-  Sbescapular. 

II- Supra espinhal. 

III-Infra espinhal. 

IV -Redondo menor. 

a) Todas as alternativas. 

b) Apenas a número II e a III. 

c) Apenas a número III. 

d) Apenas as números II e a IV. 

 

QUESTÃO 29 

As mãos são cheias de pregas, traços e curvas. 

Elas não tem lugares planos. Possuem dois arcos 

orientados a 90 graus um em relação ao outro 

que fornecem o total efeito curvo. 

O__________curva -se do lado radial até o lado 

ulnar da mão. Seu ápice, ou ponto mais alto, 

fica próximo a cabeça do terceiro metacarpo.  

Já o __________curva-se do punho para a ponta 

dos dedos. A fila de cabeça dos metacarpos (2 

a 5)é o ponto mais alto que é mais longo no 

metacarpo número 2 e menor no metacarpo 

número 5. 

Assinale então, a alternativa que preencha as 

duas lacunas respectivamente:         

a) Arco transverso e Arco longitudinal                                                                        

b) Arco transverso e Arco transverso                                                                                   

c) Arco longitudinal e Arco transverso                                                                                      

d) Arco longitudinal e Arco longitudinal 

 

QUESTÃO 30 

O que é aponeurose?                                                                                                         

a)Músculo que se opõe para um específico 

movimento articular                                         

b)Centro para um arco de movimento ou  

rotação                                                                   

c)Tecido conectivo fibroso que 

envolve,separa ou une músculos                

d)Espessamento fascial onde fibras se 

inserem. 

 

QUESTÃO 31 

Preencha o espaço abaixo com uma das 

alternativas:                                                                   

O( A)_____________constitui a parede inferior 

da pelve e está revestido por músculos que 

formam o diafragma pélvico.                                                                                        

a)Articulação sacrococcigia                                                                                                         

b)Sinfise púbica                                                                                                                      

c)Assoalho pélvico                                                                                                           

d)Ligamento sacroilíaco interrósseo. 

 

QUESTÃO 32 

Uma vértebra típica é composta por duas 

partes principais:                                           

a) Estrutura anterior e estrutura posterior                                                                      

b) Forame intervertebral e gânglio 

intervertebral                                                            

c) Ramos articulares e Incisura vertebral 

inferior                                                               

d) Ligamento longitudinal anterior e osso 

occipital 

 

QUESTÃO 33 

A tarefa primária dos músculos respiratórios é 

mover a caixa torácica, a fim de manter os 

gases do sangue arterial dentro dos limites 

ideais. Os músculos que estão em ação 

durante a inspiração de repouso são:                                                          

a) Trapézio,intercostais paraesternais dos 

cinco primeiro espaços costais, 

intercostais externos,escalenos e alguns 

pequenos do pescoço                        

b)  Oblíquos internos e externos, retos e 

tranversos e abdominais    

c) Trapézio,escalenos,peitoral menor, 

intercostais, esternocleidomastoideos                    

d)  Apenas os abdominais e diafragma. 

 

QUESTÃO 34 

A troca de decúbito a cada duas horas, 

previne as lesões e úlceras nas saliências 

ósseas e atelectasias. O posicionamento 

adequado e as trocas de decúbitos 

periódicas no leito na Ucip apresentam 

benefícios devido a:                                  
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a)  Melhora da função pulmonar,otimização da 

oxigenação,melhora da relação ventilação 

e perfusão,redução do trabalho respiratório                                                               

b) Diminuição do trabalho 

cardíaco,prevenção e resolucão de 

atelectasias, prevenção da pneumonia 

nasocomial                                                                

c)  As alternativas a e b estão corretas                                                                        

d)  As alternativas a e b estão incorretas 

 

QUESTÃO 35 

É uma artropatia reumática sistêmica crônica 

que tem evolução progressiva com surtos 

inflamatórios. Acomete primeiramente o 

esqueleto axial e em graus variáveis a coluna 

vertebral. Estamos falando da:                                                             

a) Osteoartrose                                                                                                                         

b) Espondilite anquilosante                                                                                                 

c) Artrite reativa                                                                                                                   

d)Esclerose sistêmica 

 

QUESTÃO 36 

Qual a função da prótese para amputação de" 

Chopart 0,5"?                             

a) Substituir a função do pé nas amputações do 

antepé onde são retirados tarso,metatarso e 

dedos                                                                                                  

b) Substituir a função na amputação total dos 

dedos do pé                                           

c) Substituir a função na amputação parcial dos 

dedos do pé                                           

d) Nenhuma das anteriores 

 

QUESTÃO 37 

Assinale a alternativa correta sobre os fatores 

que o fisioterapeuta deve considerar ao 

planejar terapia para pacientes com dano 

confirmado ou provável da cartilagem articular:                                                                                                             

a) O tipo de carga é mais importante do que a 

carga propriamente dita                                 

b) O atrito está inversamente relacionado a 

espessura prevista do filme líquido                     

c) A cartilagem se deterioriza no estado sem 

carga                                                                 

d) Todas as alternativas anteriores devem ser 

consideradas 

 

QUESTÃO 38 

Quais os músculos que realizam a abertura da 

boca?                                           

a) Masseter e temporal                                                                                                         

b) Pterigoideo medial,digástrico e 

genioglosso                                                          

c) Digástrico e pterigoideo lateral                                                                                       

d) Temporal e tensor do véu palatino 

 

QUESTÃO 39 

Durante a abertura da boca, ocorre um 

desvio da mandíbula para o lado direito da 

face do paciente. Qual o músculo que se 

encontra patológico?                  

a)Temporal direito                                                                                                                 

b) Pterigoideo lateral direito                                                                                                 

c) Masseter esquerdo                                                                                                       

d) Pterigoideo lateral esquerdo 

 

QUESTÃO 40 

Qual estrutura do sistema nervoso é 

responsável pela união do córtex cerebral 

de cada hemisfério?                                                                                                 

a) Mesencéfalo                                                                                                                     

b) Canal central da medula                                                                                                    

c) Corpo caloso                                                                                                                  

d) Fissura longitudinal 

 

 


