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Língua Portuguesa 
 
Questão 01) 
“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, 
estes não invejam o juízo e a prudência dos 
velhos: uns conhecem o que perderam, os outros 
desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de 
Maricá) 
Assinale a alternativa que representa a colocação 
pronominal do vocábulo em destaque: 
 
A) Mesóclise. 
B) Prosopopeia. 
C) Próclise. 
D) Metonímia. 
E) Ênclise. 
 
Questão 02) 
Indique a frase INCORRETA de acordo com a 
norma culta: 
 
A) Vitor comprou algumas couves-flores para o 

restaurante. 
B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro. 
C) O bíceps direito do paciente está distendido.  
D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são 

muito comuns.  
E) Cuidado com os degraus molhados!  
 
Questão 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a 
palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de 
sentidos. Como denominamos esse efeito? 
 
A) Sinonímia. 
B) Polissemia. 
C) Hiponímia. 
D) Hipérbole. 
E) Hiperonímia. 
 
 
Questão 04) 
Assinale a alternativa cuja grafia está 
INCORRETA, segundo o Novo Acordo 
Ortográfico. 
 
A) Fiéis. 
B) Paranoico. 
C) Anti-herói. 
D) Feiura. 
E) Conteiner. 

Leia o texto a seguir para responder às 
questões 5, 6 e 7. 
 
“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha 
recusava-os todos por causa do seu mau estado 
de saúde. 
Foi uma verdadeira calamidade. 
Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas 
pessoas achavam que a doença devia ser interna, 
muito interna, profundamente interna, visto que lhe 
não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos 
caluniados!) foram a explicação que geralmente 
se deu à singular moléstia da moça. 
Três meses correram assim, sem que a doença de 
Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. 
Os esforços do médico não podiam ser maiores; 
de dois em dois dias uma receita. Se a doente se 
esquecia do seu estado e estava a falar e a corar 
como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a 
lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo 
entregando-se à mais prudente inação.”  
(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, 
Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal 
das Famílias, setembro de 1875.) 
 
Questão 05) 
Qual das informações a seguir está CORRETA de 

acordo com o texto? 
 
A) A doença da moça começou a melhorar antes 

de três meses de tratamento. 
B) O tema central do trecho citado é uma 

calamidade. 
C) A viuvinha recusava todos os cuidados 

médicos. 
D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, 

profundamente interna”, há uma repetição 
desnecessária do adjetivo. 

E) “Prudente inação” significa um estado de falta 
de força ou estímulo para atuar em momento 
de cautela.  

 
Questão 06) 

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º 
e 3º parágrafos): 
 
I. É defectivo. 
II. Indica fenômeno da natureza.  
III. Não é impessoal. 
 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) I e III. 
B) I, II e III.  
C) Apenas I.  
D) Apenas II. 
E) Apenas III. 
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Questão 07) 
Indique a alternativa em que o vocábulo NÃO é 

formado por sufixação: 
 
A) Verdadeira. 
B) Inação. 
C) Profundamente. 
D) Viuvinha. 
E) Caluniados. 
 
Questão 08) 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente, de acordo com a norma 
culta: 
 
A) Pretensão, analisar, consiliar. 
B) Excesso, ancioso, siso. 
C) Exceção, preveem, abcesso. 
D) Excesso, torsão, ironizar. 
E) Forceps, empecilho, obcecado.  
 
Questão 09) 

Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
I. A opinião do presidente _______ do esperado.  
II. Um _______ pediatra foi demitido.  
III. Muitos comerciais de televisão irritam o 
_______.  
IV. A _______ de neurologia do hospital estava 
desfalcada.  
 
A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador;  

IV. seção. 
B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador;  

IV. sessão. 
D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. seção. 
E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
 
Questão 10) 
Na frase “Dicas para que emagreça mesmo que 
coma de tudo”, as conjunções destacadas 
indicam, respectivamente: 
 
A) Consecução e conformidade. 
B) Causa e condição. 
C) Finalidade e condição. 
D) Causa e conformidade. 
E) Finalidade e concessão. 
 
 

 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 
Questão 11) 
A triagem auditiva tem por objetivo a identificação 
precoce da perda auditiva, possibilitando 
intervenção fonoaudiológica imediata. São 
considerados indicadores de risco para deficiência 
auditiva, EXCETO: 

 
A) permanência em UTI neonatal por mais de 

cinco dias; 
B) peso de nascimento inferior a 2000g; 
C) anomalias craniofaciais; 
D) ventilação mecânica prolongada; 
E) hemorragia peri-intraventriclar. 
 
Questão 12) 
Várias habilidades auditivas podem ser avaliadas 
por meio de testes comportamentais realizados 
em cabine acústica, com o auxílio de estímulos 
gravados em CD e apresentados via audiômetro 
e, também, por fones auditivos. A habilidade para 
identificar quantos sons estão ocorrendo, 
sucessivamente, considerando o intervalo de 
silêncio entre eles é denominada: 
 
A) Resolução de duração; 
B) Figura fundo para sons verbais; 
C) Síntese; 
D) Resolução temporal; 
E) Ordenação temporal. 
 
Questão 13) 
A forma da curva timpanométrica fornece 
importantes informações a respeito do estado 
mecânico da orelha media. A alternativa que 
descreve CORRETAMENTE a curva do tipo Ad é: 
 
A) Curva plana, caracterizada pela ausência de 

pico de máxima admitancia; 
B) Curva caracterizada por pico de máxima 

admitancia, deslocando para pressão negativa; 
C) Curva presente nas condições de aumento de 

rigidez do sistema, caracterizada por um pico 
de máxima admitancia à baixa pressão; 

D) Curva com duplo pico de máxima admitancia; 
E) Curva aberta, presente em condições de 

diminuição de rigidez do sistema.  
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Questão 14) 
A oferta de dieta via oral é um dos pré-requisitos 
propostos pela American Academy Of Pediatrics 
para a alta hospitalar de neonatos prematuros, 
que devem ter a habilidade de coordenar sucção-
deglutição-respiração no seio materno ou 
mamadeira, com ganho de peso. Em relação ao 
início da via oral em prematuros, é INCORRETO 

afirmar que: 
 
A) A estabilidade clínica, determinada pelo 

neonatologista, é fundamental para o início da 
estimulação oral, considerando a 
vulnerabilidade dos prematuros. 

B) A manutenção estável dos parâmetros de 
saturação e frequência cardíaca são fatores 
importantes para o início da estimulação oral. 

C) A idade corrigida ≥ 28 semanas é o critério 
objetivo mais utilizado para a tentativa de início 
da via oral em prematuros, o que se justifica 
pelo início do desenvolvimento da coordenação 
entre sucção, deglutição e respiração nesse 
período.  

D) O desmame do suporte ventilatório com 
pressão positiva é um aspecto relevante na 
definição da estabilidade clínica. 

E) A aceitação da dieta enteral é um aspecto 
relevante na definição da estabilidade clínica.  

 
Questão 15) 

A videoendoscopia da deglutição (VED) pode 
auxiliar no diagnóstico de disfagia e melhorar a 
assistência aos pacientes internados em UTI. Com 
relação a esse exame, é CORRETO afirmar que: 

 
I. A VED é o único exame instrumental de 

deglutição que pode ser realizado em UTI. 
II. Tem a vantagem de não necessitar de 

radiação, não sendo preciso mobilizar o 
paciente para fora da unidade de 
tratamento. 

III. Durante a realização do exame, são 
utilizados alimentos com contraste 
radiológico em diferentes consistências e 
volumes. 

IV. A principal vantagem da VED é a 
possibilidade de visualização de todas as 
fases da deglutição, o que possibilita ao 
fonoaudiólogo, um melhor raciocínio 
anatomopatológico. 

V. A possibilidade de avaliação da sensi-
bilidade da laringe e faringe são consi-
deradas vantagens da VED, quando compa-
rada a videofluoroscopia da deglutição.  
 

A) I, II, III são corretas; 
B) II, IV, V são corretas; 
C) Todas as alternativas estão corretas; 
D) I, II, V são corretas; 
E) III, IV, V são corretas. 

Questão 16) 
Relacione a descrição do tipo de curva (coluna 1) 
com a característica do estado mecânico da 
orelha media correspondente (COLUNA 2) e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) I, II, IV, III;  
B) II, IV, III, I; 
C) I, II, III, IV; 
D) I, IV, II, III; 
E) III, IV, II, I. 
 
Questão 17) 
O termo disfagia refere-se a um sintoma 
relacionado com qualquer alteração no ato de 
engolir que dificulte ou impeça a ingestão oral 
segura, eficiente e confortável. Sua classificação 
está relacionada com a etiologia e 
comprometimento das fases da deglutição. 
Assinale a alternativa CORRETA no que se refere 

à uma das etiologias de disfagia neurogênica: 
 
A) Cirurgia de ressecção de tumor cerebral; 
B) Traqueostomia; 
C) Rebaixamento do nível de consciência induzida 

por medicação psicotrópica; 
D) Ventilação mecânica prolongada; 
E) Próteses orais mal adaptadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Curva timpa-
nométrica do tipo B 

 

(   ) presença de liquido 
no espaço da orelha 

média 

II. Curva timpano-
métrica do tipo As 

(   ) disfunções da tuba 
auditiva 

III. Curva timpano-
métrica do tipo Ad 

(   ) aumento de rigidez 
do sistema 

IV. Curva tímpano-
métrica do tipo C 

(   ) disjunção da cadeia 
ossicular ou flacidez da 
membrana timpânica 
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Questão 18) 
Indique se as alternativas abaixo, referentes aos 
testes de processamento auditivo central, são 
verdadeiras (v) ou falsa (f) e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA, ordenada 
de cima para baixo: 
 

(    ) 

o processamento temporal avalia as 
habilidades auditivas de ordenação, 
discriminação, resolução e integração 
temporal. 

(    ) 

o teste de padrões de frequência 
consiste na apresentação de 60 
sequencias de padrões, 30 em cada 
orelha, cada uma delas formada por 
três tons puros, sendo dois deles de 
uma mesma frequência.  

(    ) 

o teste de padrões de duração consiste 
na apresentação de 30 sequencias de 
padrões, 15 em cada orelha, cada uma 
formada por 2 tons puros: 1 de uma 
mesma duração e um de duração 
diferente.  

(    ) 

no teste dicótico não verbal, são 
apresentados dois sons ambientais 
familiares, um em cada orelha, e o 
paciente é orientado a apontar numa 
lista de figuras, quais os sons ouvidos. 

(    ) 

o teste de detecção de intervalo de 
ruído consiste na determinação do 
menor intervalo de tempo em 
milissegundos, que pode ser detectado 
em um ruído branco continuo.  

 
A) V, V, F, V, F; 
B) F, F, V, V, F; 
C) V, F, V, F, F; 
D) F, V, V, F, V; 
E) V, V, F, F, V. 
 
Questão 19) 
Alguns autores têm chamado a atenção para a 
necessidade de intervenção fonoaudiológica 
durante a ventilação mecânica (VM). Dependendo 
da condição clínica do paciente e da 
impossibilidade de desmame da VM, o modo 
ventilatório mais adequado para início da 
intervenção fonoaudiológica seria:  
 

A) Ventilação mecânica não invasiva (VMNI); 

B) Modo espontâneo (PSV); 

C) Modo controlado (PCV); 

D) Modo assistido-controlado (A/C); 

E) Tubo orotraqueal (TOT). 
 
 
 
 
 

ANALISE O CASO CLÍNICO ABAIXO E 
RESPONDA AS QUESTOES 20 E 21. 
 
Paciente A.C.C., sexo feminino, 41 anos, com 
diagnóstico clínico de HIV há 5 anos. Internada 
em UTI devido a pneumonia. Foi intubada e 
permaneceu por 10 dias em TOT, sendo 
traqueostomizada após este período. Apresentou 
desmame de ventilação mecânica de difícil 
evolução. Após o desmame, quando a paciente se 
encontrava estável clinicamente e ventilando com 
apoio de cânula plástica de TQT, com cuff 
insuflado, foi realizada avaliação pela equipe de 
fonoaudiologia, que não identificou alterações de 
força, resistência e mobilidade de órgãos 
fonoarticulatórios na avaliação estrutural. Na 
Avaliação funcional da deglutição, realizada por 
meio de Blue Dye Test, paciente apresentou 
resultado positivo na primeira aplicação de forma 
maciça. Durante oclusão de cânula de 
traqueostomia, paciente apresentou ainda 
qualidade vocal soprosa e de baixa intensidade.  
 
Questão 20) 

A qualidade vocal soprosa e de baixa intensidade 
apresentada pela paciente pode ser justificada 
por: 
A) Alterações na fase preparatória oral da 

deglutição; 
B) Alterações no movimento antero-posterior de 

língua; 
C) Alteração do vedamento do esfíncter 

velofaríngeo; 
D) Alteração no fechamento e sensibilidade 

laríngea; 
E) Alteração de sensibilidade oral. 

 
Questão 21) 

Quanto a disfagia apresentada pela paciente, esta 
pode ser classificada como: 
 
A) Orofaríngea de etiologia mista; 
B) Faríngea de etiologia mecânica; 
C) Oral de etiologia mecânica; 
D) Faríngea de etiologia neurogênica; 
E) Orofaríngea de etiologia neurogênica. 
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Questão 22) 
Com relação aos exames instrumentais de 
deglutição, analise os itens abaixo, e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA, 

de cima para baixo: 
 

I- A videofluoroscopia da deglutição é um 
exame endoscópico realizado para 
avaliação das fases oral e faríngea da 
deglutição. 

II- Durante o exame videofluoroscópico, o 
paciente recebe alimentos de diferentes 
consistências, corados com corante azul 
para melhor visualização das estruturais 
orofaringolaríngeas. 

III-  A principal vantagem da videoendoscopia 
da deglutição é a possibilidade de avaliação 
da sensibilidade laríngea. 

IV- A desvantagem da realização da vídeo-
fluoroscopia diz respeito a visualização 
somente da fase faríngea da deglutição. 

 
A) I e II estão corretos; 
B) I, II e IV estão incorretos; 
C) III e IV estão corretos; 
D) I, II, III e IV estão incorretos; 
E) I, II e IV são corretas. 
 
Questão 23) 
Em relação às emissões otoacusticas (EOA), 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo: 
 

I. As EOA são sons gerados pela cóclea, 
espontaneamente ou em resposta à 
estimulação acústica.  

II. As respostas obtidas a partir de estimulação da 
cóclea utilizando-se tons puros contínuos 
são chamadas de emissões otoacústicas 
por estimulo de frequência.  

III. As emissões otoacusticas produto de distorção 
são respostas obtidas a partir de breve 
estimulação da cóclea, utilizando-se cliques 
ou tone burst.  

IV. As emissões otoacústicas por transientes são 
sinais sonoros de fraca intensidade que 
ocorrem após a estimulação por dois tons 
puros chamados F1 e F2. 

V.  As emissões otoacusticas espontâneas são 
sons de banda estreita que ocorrem na 
ausência de estimulação sonora conhecida. 
  

A) I, II, e III são corretas; 
B) II, IV e V são corretas; 
C) I, III e IV são corretas; 
D) III, IV e V são corretas; 
E) I, II e V são corretas. 
 
 
 

Questão 24) 
Paciente, D.S., sexo masculino, apresentou 
história de prematuridade ( 26 semanas e 4 dias) 
e diversas outras intercorrências no período 
neonatal, como hiperbilirrubinemia. Fez uso de 
medicações ototóxicas durante pedido de 
internação na UTI neonatal. Nas emissões 
otoacústicas por produto de distorção, apresentou 
respostas normais bilateralmente, na audiometria 
de tronco cerebral encontramos somente a onda I 
a 130dBNPS. Diante do caso apresentado, 
podemos dizer que se trata de: 
 
A) Perda auditiva induzida por ruído; 
B) Otite media;  
C) Atrésia de conduto auditivo; 
D) Neuropatia auditiva; 
E) Ototoxidade. 

  
Questão 25) 

Os problemas de alimentação são comuns na 
infância, com incidência que pode chegar a 70% 
de casos em crianças nascidas prematuras. São 
consideradas causas de disfagia em crianças, 
EXCETO: 
 
A) Estenoses, membranas e fendas laríngeas; 
B) Anomalias congênitas, como duplo arco aórtico 

e artéria subclávia aberrante; 
C) Infecções como meningite ou abscesso 

cerebral; 
D) Acalasia cricofaríngea; 
E) Divertículo de Zenker. 
 
Questão 26) 
Analise as estratégias terapêuticas indicadas para 
recém nascidos pré termo, e identifique a 
alternativa INCORRETA. 

 
A) Indução de automatismos orais ausentes ou 

incompletos com uso de técnicas especificas 
coo tapping e massagens. 

B) Estimulação tátil e gustativa, utilizando toques 
em região peri e intra oral. 

C) Sucção não nutritiva associada a alimentação 
por sonda. 

D) Estratégias de manuseio global, 
principalmente, para os recém nascidos com 
neuropatias, visando a adequação do tônus, 
postura e mobilidade global. 

E) Estimulação térmica gelada, utilizando toques 
em região peri e intra oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7 

 
Fonoaudiólogo 

Questão 27) 
Analise as afirmativas quanto aos objetivos da 
intervenção fonoaudiológica em ambiente 
hospitalar e assinale a alternativa CORRETA.  

 
I. Decidir o uso de via oral parcial ou total, 

sendo esta decisão codependente de 
pareceres interdisciplinares sobre a 
condição hemodinâmica do paciente e não 
somente da funcionalidade da deglutição. 

II. Decidir sobre a possibilidade de retirada de 
sonda enteral, orientando familiares e 
cuidadores quanto as necessidades 
calóricas e nutricionais dos pacientes 
avaliados. 

III. Realizar terapia miofuncional em todos os 
pacientes internados em unidade de terapia 
intensiva, de forma a prevenir possíveis 
alterações de deglutição consequentes do 
prolongado período de internação. 

IV. Gerenciar as consistências alimentares a 
serem utilizadas perante a conduta de via 
oral. 

V. Acompanhar o treinamento de via oral e 
definir se há indicação de abordagens 
terapêuticas naquele momento, tendo como 
critério a estabilidade clínica do paciente.  
 

A) I, II, IV, V são corretas. 
B) I, IV, V são corretas. 
C) Todas as alternativas são corretas. 
D) II, III, IV são corretas. 
E) I, III, V são corretas.  
 
Questão 28) 
A intubação orotraqueal é utilizada para 
estabilizar, manter ou proteger as vias aéreas 
comprometidas ou potencialmente em risco, 
permitindo oferta ideal de ventilação e oxigenação. 
São considerados impactos da intubação 
orotraqueal na deglutição, EXCETO: 
 
A) Prejuízo nas fases oral e faríngea da 

deglutição; 
B) Alteração no disparo da deglutição; 
C) Aumento da pressão aérea subglótica;  
D) Redução da adução glótica durante a 

deglutição; 
E) Redução da sensibilidade faríngea e laríngea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 29) 
A dimensão da onda sonora definida como a 
medida do afastamento ou deslocamento 
horizontal das partículas materiais de sua posição 
de equilíbrio denomina-se: 
 
A) Amplitude; 
B) Frequência; 
C) Intensidade; 
D) Timbre; 
E) Altura. 
 
Questão 30) 
A determinação do tipo de perda auditiva é feita a 
partir da comparação dos limiares da condução 
aérea e da condução óssea. São consideradas 
características de uma perda auditiva mista: 
 
A) Bons limiares de condução óssea (≤ 15 dBNA), 

sinalizando a ausência de problema nos 
mecanismos neurossensoriais;  

B) Redução dos limiares de condução óssea (≥ 15 
dBNA), sinalizando a presença de problemas 
nos mecanismos neurossensoriais, com GAP 
aéreo-ósseo pequeno, que não excede 10dB; 

C) Redução dos limiares de condução óssea (≥ 15 
dBNA), sinalizando a presença de problemas 
nos mecanismos neurossensoriais, com GAP 
aéreo-ósseo pequeno, maior que 10dB; 

D) Limiares satisfatórios de condução óssea (≤ 15 
dBNA), sinalizando a ausência de problema 
nos mecanismos neurossensoriais, com GAP 
aéreo-ósseo significativo, mas que não excede 
70dB; 

E) Presença de problemas nos mecanismos 
neurossensoriais, causado por lesão ou 
disfunção nas vias auditivas. 
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Conhecimento de Saúde 

Questão 31) 

Considere as seguintes afirmações e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) 

foram a primeira modalidade de seguro de 
saúde oferecida no Brasil para a população em 
geral.  

II – O movimento que originou a Reforma Sanitária 
brasileira na década de 70 foi impulsionado 
pela concepção da determinação social da 
saúde e, por isso, defendia a construção de um 
modelo de saúde centrado na atenção médica 
e hospitalar. 

III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço 
jurídico ao que se refere aos serviços de saúde 
e às ações para promoção, proteção e 
recuperação da saúde como direito de todos. 

IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde 
está inserida em uma lógica de Seguridade 
Social, em conjunto com as políticas de 
Previdência e Assistência Social. 

 
A) I e II estão corretas. 
B) I e III estão corretas. 
C) II e III estão corretas. 
D) II e IV estão corretas. 
E) III e IV estão corretas. 
 
Questão 32) 

Considerando os níveis de prevenção e suas 
ações, relacione as colunas abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

1 - Promoção 
à saúde. 

 
(   ) Rastreio de câncer de 
mama. 

2 - Proteção 
específica.  

 (   ) Imunização. 

3 - Prevenção 
secundária.   

(   ) Reinserção social de 
portador de transtorno 
mental.  

4 - Prevenção 
terciária. 

 (   ) Alimentação adequada. 

 
A) 3 – 2 – 4 – 1; 
B) 2 – 3 – 1 – 4; 
C) 4 – 1 – 3 – 2; 
D) 3 – 4 – 1 – 2; 
E) 4 – 2 – 3 – 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 33) 
Considerando princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa com a sequência 
CORRETA: 
 

1 – Integralidade 

2 – Equidade 

3 – Hierarquização 

4 – Regionalização 

5 – Descentralização 

6 – Universalidade 

 
(   ) no Brasil, houve clara opção preferencial 

pela municipalização da saúde; 

(   ) a atenção à saúde inclui tanto os meios 
curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos; 

(   ) quanto mais bem estruturado for o fluxo 
de referência e contra referência entre os 
serviços de saúde, melhor a eficiência e 
eficácia dos mesmos; 

(   ) é o acesso às ações e serviços de saúde 
garantida a todas as pessoas; 

(   ) reconhecer que existem disparidades 
sociais e regionais, e atuar de forma a 
minimizá-las; 

(   ) cada serviço de saúde possui uma área 
de abrangência e tem responsabilidade 
sanitária pela saúde daquela população. 

 
A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3; 
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4; 
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;  
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4; 
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3. 
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Questão 34) 
Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a 
participação da sociedade no Sistema Único de 
Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso 
nas sentenças abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
 

 as Conferências de Saúde ocorrem a cada 
quatro anos em todos os níveis de gestão, 
e são compostas por usuários e gestores; 

 as Conferências de Saúde avaliam a 
situação de saúde e propõem as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes; 

 os Conselhos de Saúde são órgãos 
permanentes e não deliberativos que 
fazem parte da estrutura das secretarias 
de saúde dos municípios, estados e do 
governo federal; 

 as atividades do Controle Social são 
desenvolvidas para fiscalizar e 
acompanhar as ações e políticas de saúde 
no SUS; 

 o Controle Social determina as ações 
prioritárias que serão desenvolvidas, bem 
como, as regras de repasse financeiro da 
federação para os estados e municípios. 

 
A) V – F – V – F – V; 
B) F – V – V – F – F; 
C) F – V – F – V – F; 
D) F – F – V – V – V; 
E) V – F – V – V – F. 
 
Questão 35) 

É possível prover ações e serviços de saúde com 
garantia de acesso equânime, atenção integral, de 
qualidade, humanizada e em tempo adequado, 
através de: 
 
A) Desenvolvimento de serviços especializados 

de referência; 
B) Organização e desenvolvimento das redes de 

atenção à saúde; 
C) Implantação de protocolos internacionais de 

classificação de risco; 
D) Organização de campanhas de prevenção a 

agravos de saúde; 
E) Realização de busca ativa pelas equipes de 

saúde. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Questão 36) 
A vigilância epidemiológica tem como uma de 
suas principais tarefas a notificação de casos. 
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas com relação à notificação de uma 
doença ou agravo, e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 

 deve-se notificar a simples suspeita da 
doença; 

 a notificação tem caráter sigiloso; 

 a ocorrência de casos novos de uma 
doença ou agravo (transmissível ou não) 
indica que a população não está sob risco; 

 os casos de violência contra a mulher que 
forem atendidos em serviços de saúde, 
públicos ou privados, podem ser 
notificados, caso a usuária permita; 

 a vigilância epidemiológica e a vigilância 
em saúde contribuem para o planejamento 
e a tomada de decisões dos gestores da 
saúde em nível federal, estadual e 
municipal.  

 
A) V – V – F – F – V; 
B) F – V – V – F – V; 
C) F – F – V – V – F;  
D) V – V – F – V – V; 
E) F – V – F – V – F.  
 
Questão 37) 

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as 
assertivas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Inclui a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis, e não abrange a vigilância de 
doenças e agravos não transmissíveis;  

B) As emergências epidemiológicas colocam-se 
em nível de atenção terciária tão somente, em 
face de sua complexidade; 

C) Um importante foco da ação de Vigilância em 
Saúde está no controle dos agravos por meio 
do diagnóstico e tratamento das pessoas 
doentes, interrompendo a cadeia de 
transmissão; 

D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental 
abrangem apenas os fatores biológicos do 
meio ambiente que possam promover riscos à 
saúde humana, tais como animais 
peçonhentos e insetos vetores de doenças; 

E) A Vigilância Epidemiológica consiste no 
conjunto de ações públicas que visam à 
detecção ou à prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde coletiva, excluída a 
compreensão dos agravos individuais. 
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Questão 38) 
O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de 
reformas institucionais do Sistema Único de 
Saúde. Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Redefine as responsabilidades de cada gestor 

em função das necessidades dos serviços de 
saúde, na busca de desonerar os municípios; 

B) A implementação se dá de forma obrigatória 
para os municípios, estados e união, através 
do Termo de Compromisso de Gestão, que 
estabelece metas e compromissos para os 
municípios, sendo renovado há cada quatro 
anos;  

C) Promove inovações nos processos e 
instrumentos de gestão, visando alcançar 
maior economicidade, descentralização e 
compartimentalização do Sistema Único de 
Saúde; 

D) Entre as prioridades definidas estão a redução 
da mortalidade infantil e materna, o controle 
das doenças emergentes e endemias, e a 
redução da mortalidade por câncer de colo de 
útero e da mama; 

E) As formas de transferência dos recursos dos 
estados e municípios para federação 
passaram a ser integradas em blocos de 
financiamento, sendo eles: Atenção Básica, 
Média e Alta Complexidade da Assistência, 
Vigilância em Saúde, Assistência 
Farmacêutica e Gestão do SUS. 

 
Questão 39) 
Considerando a Portaria n° 3.194/2017, que 
dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento 
das Práticas de Educação Permanente em Saúde 
no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Promove a formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores no SUS, a partir dos problemas 
cotidianos referentes à atenção à saúde e à 
organização do trabalho em saúde; 

B) Contribui para a elaboração de estratégias 
que visam qualificar a atenção e a gestão em 
saúde, tendo a Atenção Básica como 
coordenadora do processo; 

C) Fortalece a participação do controle social no 
setor, de forma a produzir impacto positivo 
sobre a saúde individual e coletiva; 

D) Promove a articulação intra e interinstitucional, 
de modo a criar compromissos entre as 
diferentes redes de gestão, de serviços de 
saúde e educação e do controle social, com o 
desenvolvimento de atividades educacionais e 
de atenção à saúde integral;  

E) Estimula o planejamento, execução e 
avaliação dos processos formativos, 
impedindo a participação das instituições de 
ensino. 

Questão 40) 
Os Sistemas de Informações de Saúde 
desempenham papel relevante para a organização 
dos serviços. Analise as sentenças a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I – Os Sistemas de Informações de Saúde 

possibilitam a avaliação permanente da 
situação de saúde da população e dos 
resultados das ações de saúde executadas. 

II – O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) fornece dados para a 
análise do perfil da morbidade. 

III – O Sistema de Informação de Mortalidade 
(SIM) fornece dados sobre mortalidade no 
país, de forma abrangente. 

 
A) I e II estão corretas; 
B) I e III estão corretas; 
C) II e III estão corretas; 
D) Todas estão corretas; 
E) Nenhuma está correta. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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