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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 Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes ao Sistema Único de Saúde- SUS, qual a alternativa correta: 
 

(A) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, 
sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

(B) A Atenção Básica será ofertada gradativamente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo 
com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes 
de saúde. 

(C) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, 
com delimitação na limitação física, intelectual e funcional. 

(D) Todas estão corretas. 
 
 

2 Quais são os Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção 
Básica, Marque a alternativa CORRETA! 

(A) Princípios: Universalidade; Equidade; e Integralidade. Diretrizes: Regionalização e Hierarquização: 
Territorialização; População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; 
Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e Participação da 
comunidade. 

(B) Princípios: Universalidade; Equidade; e Integralidade. Diretrizes: Regionalização e Hierarquização; 
População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; Longitudinalidade do cuidado; 
Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e Participação da comunidade. 

(C) Princípios: Universalidade; Equidade; e Integralidade. Diretrizes: Regionalização e Hierarquização: 
Territorialização; Qualificação, População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; 
Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e Participação da 
comunidade. 

(D) Princípios: Universalidade; Equidade; e Integralidade. Diretrizes: Regionalização e Hierarquização: 
Territorialização; Qualificação, População Adscrita sem descrição; Cuidado centrado na pessoa; 
Resolutividade; Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e 
Participação da comunidade. 
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3 A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação 
da Atenção Básica. Visando isto qual das alternativas a seguir está CORRETA! 

 
(A) Serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e 

diretrizes previstos na portaria Nº 2.435, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 e tenham caráter 
transitório, devendo ser estimulada sua conversão em Estratégia Saúde da Família. 

(B) A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um 
conjunto de atores envolvidos historicamente comprometendo desenvolvimento e a consolidação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito 
do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde - UBS. Todas 
as UBS são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, 
pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS e RES. 

(D) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de 
resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da 
atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os 
riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. 

 
4 Toda UBS deve monitorar a satisfação de seus usuários, oferecendo o registro de elogios, 

críticas ou reclamações, por meio de livros, caixas de sugestões ou canais eletrônicos. As 
UBS deverão assegurar o acolhimento e escuta ativa e qualificada das pessoas, mesmo que 
não sejam da área de abrangência da unidade, com classificação de risco e 
encaminhamento responsável de acordo com as necessidades apresentadas, articulando-
se com outros serviços de forma resolutiva, em conformidade com as linhas de cuidado 
estabelecidas. 
 
Deverá estar afixado em local visível, próximo à entrada da UBS: 
 

(A) Identificação e horário de atendimento; Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe; 
Relação de serviços disponíveis; e Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe. 
 

(B) Identificação e horário de atendimento; Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe; 
Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada equipe da 
UBS; Relação de serviços disponíveis; e Detalhamento das escalas de atendimento de cada 
equipe. 
 

(C) Identificação e horário de funcionamento; Mapa de territoralização, cobertura de cada equipe; 
Relação de serviços disponíveis; sem Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe. 
 

(D) Identificação e horário de atendimento; Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe; 
Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e fora dos componentes de cada equipe 
da UBS; Relação de serviços disponíveis; e Detalhamento das escalas de atendimento de cada 
equipe. 

 
5 A Hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de 

investigação obrigatória. O tratamento medicamentoso da hanseníase envolve a 
associação de três antimicrobianos quais são eles e como ela é denominado este 
tratamento: 
 

(A) Poliquimioterapia Única (PQT-U) rifampizona, dapsona e clofazimina. 
 

(B) Poliquimioterapia Única (PQT-U) rifampicina, dapsona e clofazimina. 
 

(C) Poliquimioterapia Isolada (PQT-U) rifampicina, dapsona e clofazimina. 
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(D) Poliquimioterapia Isolada (PQT-U) rifampizona, dapsona e clofazimina. 
 
6 O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. 

O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para 
os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios, quais são eles? 

 
(A) Capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. 

 
(B) Avaliação por quadrimestre, pagamento por desempenho e territorialização. 

 
(C) Programas de saúde, financiamento, avaliação por quadrimestre. 

 
(D) Todas estão corretas. 

 
 

7 Considerando a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das 
ações de Vigilância Epidemiológica, que estabelece normas relativas e obrigatoriedade à 
notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Marque a alternativa que contém apenas doenças de 
notificação compulsória imediata: 
 

(A) Botulismo, Cólera, Coqueluche, Doença Meningocócica e outras meningites. 
 

(B) Febre de Chikungunya, Febre Amarela, Febre Tifoide. 
 

(C) Dengue – Casos, Difteria, Cólera, Botulismo. 
 

(D) HIV/AIDS, Dengue – Casos, Difteria, Cólera, Botulismo. 
 

 
8 Quais são os direitos garantidos pela Constituição de 1988? 

 
(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas. 
 

(B) A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância. 
 

(C) Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
 

(D) Nenhuma das alternativas. 
 

9 Os medicamentos antirretrovirais surgiram na década de 1980, para impedir a multiplicação 
do vírus no organismo. Eles não matam o HIV, vírus causador da aids, mas ajudam a evitar 
o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, seu uso é fundamental para aumentar 
o tempo e a qualidade de vida de quem tem aids. Assinale a alternativa correta do tratamento 
adequado:  

 
(A) Anfotericina B desoxicolato 0,7 a 1 mg/kg/dia,  flucitosina 100 mg/kg/dia dividida em quatro 

tomadas diárias. 
 

(B) Tenofovir (300mg), Lamivudina (300mg) e Efavirenz (600mg). 
 

(C) Sulfadiazina 1.000mg e pirimetamina 200 mg , ácido folínico 10 mg/dia. 
 

(D) Rifampicina 150mg e isoniazida 15mg/kg. 
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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: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


