Prezado(a) candidato(a):
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de respostas.
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.
PROVA DE SAÚDE PÚBLICA - Cargos 01 a 53

QUESTÃO 01
A Constituição Federal de 1988, no Título II, Capítulo II, seção II que trata da
saúde, destaca como competência do Sistema Único de Saúde (SUS):
a) A execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como
as de saúde do trabalhador.
b) O destino de recursos para as universidades públicas ou privadas que
formam os profissionais da área da saúde.
c) O ordenamento da formação de recursos humanos na área de saúde
através do financiamento dos cursos superiores de saúde.
d) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendida a limpeza e
manutenção de córregos e rios, bem como a fiscalização dos mananciais.
QUESTÃO 02
Referem-se às instâncias colegiadas municipais do Sistema Único de Saúde
previstas na Lei Federal 8.142/90 do Ministério da Saúde:
a)
b)
c)
d)

Câmara Técnica de Saúde e Diretoria Colegiada da Saúde.
Diretoria Colegiada da Saúde e Diretoria Técnica da Saúde.
Conferência Municipal de Saúde e Diretoria Colegiada da Saúde.
Conferência Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.
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QUESTÃO 03
No Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Humanização utiliza como
princípios norteadores:
a) O fortalecimento da participação popular em todas as instâncias gestoras do
SUS.
b) O acolhimento dos usuários de forma resolutiva e respeitosa através da
organização de filas que promovam a otimização dos serviços.
c) O fortalecimento dos direitos do cidadão, considerando a hora de chegada
na unidade de saúde ou o número de ordem na fila de espera para definir as
prioridades de atendimento.
d) O fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, destacando o
trabalho desenvolvido pelo profissional médico como a garantia da porta de
entrada do usuário no serviço de saúde.

QUESTÃO 04
A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos seus princípios e
diretrizes quando destaca:
1- A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência.
2- A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie.
3- A participação da comunidade.
4- A utilização da epidemiologia na definição de prioridades e orientação no
planejamento das ações dos serviços de saúde.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

1, apenas
1, 2, 3 e 4.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
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QUESTÃO 05
Analise a maneira como o município de “Sempre Vivo” organiza a assistência à
saúde da sua população:
•
•
•
•

Um hospital privado com 45 leitos, prestador de serviços para o SUS.
Um hospital universitário com capacidade para 600 internações/mês.
Um ambulatório de saúde do trabalhador aberto para os funcionários da
empresa de mineração localizada na cidade.
A população não tem acesso aos serviços de atenção básica da saúde.

Segundo a Portaria nº 373/GM NOAS-SUS 01/2002, é responsabilidade do
município de “Sempre Vivo” organizar os seus serviços de saúde considerando
as seguintes diretrizes, EXCETO:
a) Inserção da estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços.
b) Regionalização, de forma a garantir o acesso da população a todos os
serviços necessários à saúde.
c) Privatização, com o objetivo de oferecer assistência hospitalar como o
primeiro contato do usuário com o serviço de saúde.
d) Intersetorialidade, com a finalidade de articular políticas e programas de
interesse para a saúde com outros serviços que não atuam no âmbito do
SUS.

QUESTÃO 06
“E assim a cada dia renovamos a esperança de que o SUS que temos seja
transformado no SUS que queremos” (Sérgio Arouca)
São princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Privatização / Terceirização.
Integralidade / Descentralização.
Universalização / Hierarquização.
Universalização / Regionalização.
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QUESTÃO 07
“A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde,
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a
manutenção da saúde”. (Portaria GM/MS nº 648)
São ações de saúde desenvolvidas na atenção básica, EXCETO:
a) Realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas.
b) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos sociais voltados para a
promoção da saúde.
c) Realizar o cuidado em saúde da população da área de abrangência da
unidade, efetivando a prática do cuidado familiar.
d) Realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários internados na
unidade hospitalar, promovendo ações curativas e participando da
prevenção das infecções hospitalares.

QUESTÃO 08
Uma fábrica de cerâmica realiza, através do serviço de saúde do trabalhador, um
“check-up” dos empregados a cada 5 anos de atuação na empresa. A avaliação dos
resultados durante 10 anos de implantação dessa rotina revelou que, dos 500
empregados examinados ao Raio X, 100 tinham lesões suspeitas de silicose.
A medida acima se trata de um coeficiente de:
a)
b)
c)
d)

incidência.
prevalência.
letalidade.
tendência.

QUESTÃO 09
São doenças de notificação compulsória em todo o território nacional:
a)
b)
c)
d)

Febre reumática, febre amarela, sarampo, difteria, tétano.
Escabiose, febre amarela, hanseníase, doença de Chagas.
Febre amarela, tuberculose, hanseníase, difteria, raiva humana.
Poliomielite, coqueluche, malária, amidalite estreptocócica.
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QUESTÃO 10
O número de óbitos ocorridos na primeira semana de vida deve estar incluído
no numerador ao se calcular o coeficiente de:
a)
b)
c)
d)

Natimortalidade.
Mortalidade materna.
Mortalidade perinatal.
Mortalidade neonatal tardia.

QUESTÃO 11
São medidas de controle da sífilis congênita, EXCETO:
a) As gestantes com sífilis e seus parceiros deverão ser tratados e orientados
para a adoção de meios de prevenção da transmissibilidade das doenças de
transmissão sexual.
b) Todo caso detectado de sífilis congênita, e somente nas condições em que
a criança nasceu viva, deve ser notificado ao serviço de vigilância
epidemiológica.
c) Uma indicação para a realização do exame de VDRL é para a paciente pósabortamento.
d) A suspensão temporária do aleitamento materno não é medida de controle
da transmissão vertical da sífilis congênita.

QUESTÃO 12
A temperatura recomendada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do
Ministério da Saúde para o acondicionamento de vacinas em refrigerador a
nível local, Unidades de Saúde, é entre:
a)
b)
c)
d)

+ 2°C a + 8ºC
+ 2°C a + 10ºC
+ 4°C a + 8ºC
+ 4°C a + 10ºC
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QUESTÃO 13
Analise as afirmativas abaixo sobre as vantagens do aleitamento materno:
1. Quanto menor a idade e maior o período de amamentação, mais
importante é a contribuição do leite materno para a sobrevivência da
criança.
2. As crianças de baixo nível socioeconômico são as que mais se
beneficiam com o aleitamento materno, sobretudo se for exclusivo.
3. A alergia alimentar tem sido encontrada com menos freqüência em
crianças amamentadas exclusivamente no peito.
4. As gorduras do leite materno têm alta concentração de ácidos graxos
insaturados que desempenham importante papel no desenvolvimento
cerebral.
São CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 14
São instrumentos de gestão dos serviços de saúde para a atenção integral à
saúde da criança, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Sistema de informação sobre mortalidade (SIM).
Sistema de informação da atenção básica (SIAB).
Sistema de informação sobre nascidos vivos (SINASC).
Sistema de informação sobre o programa de agentes comunitários da saúde
(SISPACS).
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QUESTÃO 15
“No dia 18 de agosto deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte recebeu a notificação de 13 possíveis casos de rubéola, em
funcionários de uma empresa de microinformática, localizada no centro da
cidade” (SES/MG).
As medidas de vigilância e controle adotadas foram, EXCETO:
a) Bloqueio vacinal seletivo, de acordo com as normas do Ministério Saúde,
para os contatos mais íntimos dos casos suspeitos, evitando a vacinação
indiscriminada.
b) Vacinação dos casos suspeitos.
c) Intensificação da vacinação de rotina, para as faixas etárias suscetíveis.
d) Administração da vacina triviral nas mulheres de 12 a 49 anos e nos homens
até 39 anos sem cobertura vacinal.

QUESTÃO 16
A dengue constitui um importante problema de saúde pública no Brasil e o
combate ao vetor é o único fator passível de controle da doença.
Sobre a dengue, é CORRETO afirmar:
a) O cálculo do índice de infestação predial (IIP) é utilizado para monitorar o
vetor Aedes aegypti nos locais onde ocorreram óbitos decorrentes da
doença.
b) É uma doença de notificação compulsória, apesar da investigação se tornar
obrigatória somente quando se trata dos primeiros casos de dengue clássica
diagnosticados em uma área, ou quando houver suspeita de dengue
hemorrágica.
c) Com a introdução do sorotipo 3 e a co-circulação dos sorotipos 1 e 2, o país
sofreu a maior epidemia até o momento.
d) Os vetores são os mosquitos e os cães que persistem na natureza mediante
o ciclo de transmissão para o homem.

