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ATENÇÃO: Antes de começar a realizar as provas, verifique se atendeu aos comandos dos 
itens 13 e 14 da capa. 

 
QUESTÕES OBJETIVAS: 01 A 10 

 
1 Das responsabilidades de cada esfera de governo os municípios e o Distrito Federal, como 

gestores dos sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo cumprimento dos princípios 
da Atenção Básica, pela organização e execução das ações em seu território, compete às 
Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal, marque a alternativa correta. 
 

(A) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro 
do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União. 

(B) Incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos recursos do PAB 
fixo e variável, nos Planos de Saúde municipais e do Distrito Federal. 

(C) Inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da 
Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde. 

(D) Todas estão corretas. 
 
 

2 São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

(A) Desenvolvimento de ações fiscalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 
comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a 
manutenção de doenças e danos evitáveis. 

(B) Programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas de 
saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda 
espontânea. 

(C) Além das responsabilidades propostas para a Atenção Básica, em relação à estratégia Saúde da 
Família. 

(D) Os conteúdos mínimos da Educação Permanente devem priorizar as áreas estratégicas da 
Atenção Básica, acordadas na CIT, acrescidos das prioridades estaduais, municipais e do Distrito 
Federal. 
 
 

3 Entende-se, por vigilância sanitária, é correto afirmar: 
 
(A) Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

(B) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde. 

(C) O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação 
de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

(D) é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da uni- 
versalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 
integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. 
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4 Privilegiando a oferta de tratamento comunitário sobre proteção dos direitos das pessoas 

com transtornos mentais, qual lei federal assegura essa assistência? 
 

(A) 10.707/2003. 
 

(B) 224/1992. 
 

(C) 3.080/2011. 
 

(D) 10.216/2001. 
 

5 Segundo a portaria 336/2002, a equipe mínima de um centro de atenção psicossocial para 
o acolhimento diurno nos finais de semana e feriados devem ser compostas por: 

 
(A) Um médico especialista, dois profissionais de nível superior, três profissionais de nível médio 

de apoio. 
 

(B) Um profissional de nível superior, quatro profissionais de nível médio de superior. 
 

(C) Dois profissionais de nível superior, dois profissionais de nível médio de apoio. 
 

(D) Nenhuma das alternativas. 
 
6 Em que ano foi esboçada a reforma psiquiátrica no estado de Pernambuco? 

 
(A) 1988. 

 
(B) 1992. 

 
(C) 1999. 

 
(D) 2001. 

 
 

7 Em meatos da década de 30 uma pessoalidade pernambucana em uma perspectiva holística 
e integrativa, nos presenteia com a seguinte afirmação: “sem saúde, a educação fracassa; 
sem educação a fracassa a saúde”. De qual personalidade estamos falando? 
 

(A) Manoel Borba. 
 

(B) Álvaro Lins. 
 

(C) Paulo Freire. 
 

(D) Nenhuma das alternativas. 
 

8 Um profissional de Técnico em enfermagem, ao realizar visita domiciliar, identificou que 
Esmeralda de 11 meses, só havia recebido vacinas até o 6º mês de vida. De acordo com o 
calendário nacional de  vacinação,  Esmeralda deverá receber? 

 
(A) Meningocócica e Hepatite A. 

 
(B) Pentavalente e Hepatite. 

 
(C) Febre Amarela. 

 
(D) Triples Viral. 
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9 Um Profissional de saúde em suas práticas na UBS, identificam a baixa adesão ás vacinas 

entre os adolescentes, na faixa etária de 11 a 16 anos. Após discussão com a equipe de 
saúde, decidiram realizar atualização do cartão de vacina em parceria com o PSE. De acordo 
com o calendário nacional de imunização, quais as vacinas estão indicadas para este caso?  

 
(A) HPV e Triples Viral. 

 
(B) Meningocócica c e Rotavirus. 

 
(C) HPV e Hepatite B. 

 
(D) HPV e Meningocócica C. 

 
 

10 A tuberculose (TB), antiga enfermidade descrita como tísica, foi conhecida, no século XIX, 
como peste branca, ao dizimar centenas de milhares de pessoas em todo o mundo.  A partir 
da metade do século XX, houve acentuada redução da incidência e da mortalidade 
relacionadas à TB, já observada àquela ocasião em países desenvolvidos, sobretudo pela 
melhoria das condições de vida das populações. Sobre o tratamento da tuberculose é 
correto afirmar que: 

 
(A) É realizado 2 meses de RHZE 150/75/400/275 mg (fase intensiva) e 4 meses de RH 300/150 

ou 150/75mg (fase de manutenção). 
 

(B) É realizado 1 meses de RHZE 150/75/400/275 mg (fase intensiva) e 5 meses de RH 300/150 
ou 150/75mg (fase de manutenção). 
 

(C) É realizado 2 meses de RHZE 150/175/40/275 mg (fase intensiva) e 4 meses de RH 300/150 
ou 150/75mg (fase de manutenção). 
 

(D) É realizado 3 meses de RHZE 150/75/40/275 mg (fase intensiva) e 3 meses de RH 300/100 ou 
150/75mg (fase de manutenção) 
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QUESTÕES SUBJETIVAS: 11 E 12 
 
 

11 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco na história da saúde no 
Brasil, que forneceu as bases para elaboração do capítulo sobre saúde na Constituição 
Federal de 1988 e criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Convocadas pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde, as Conferências têm como 
objetivos principais avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos três níveis de gestão. Cite e comente sobre cada um deles. 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
12 A doença exantemática é um conjunto de doenças infecciosas nas quais a erupção cutânea 

é a característica dominante, mas geralmente também apresentam manifestações 
sistêmicas. Na maioria das vezes o diagnóstico é apenas clínico. 
 

a. Cite 5 doenças e identifique 3 sintomas de cada um deles: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

b. Escolha uma doença da citadas na questão anterior e explique o seu tratamento: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


