
      PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ – 18.668.376/0001-34 

 

Rua Sete de Maio n.º 379 – Centro 

CEP 37115-000 - Monte Belo – MG 

Administração 2009/2012 

 

1 

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 
 
1- Sobre a Constituição Federal Brasileira de 
1988 é INCORRETO afirmar:  
 
A. O sistema único de saúde será financiado 
apenas com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  
B. A assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada.  
C. Os agentes comunitários de saúde e agentes 
de combate às endemias por meio de processo 
seletivo público. 
D. A saúde é direito de todos e dever do Estado.  
 
 2- São princípios do Programa de Saúde da 
Família enquanto Atenção Primária à Saúde, 
EXCETO:  
 

A. Territorialização.  

B. Longitudinalidade 

C. Trabalho em Equipe.  
D. Coordenação 
 
3- De acordo com a Emenda Constitucional nº 
29, os percentuais mínimos de gastos em ações 
e serviços em saúde para os Municípios são de:  
 

A. 5%  

B. 10%  

C. 15%  

D. 25%  
 
4- De acordo com a Lei 8.080/90, as ações e 
serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
 
I - universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde; 
 
Estão corretas 
 
A. I, II e III 
B. I, II e IV 
C. I, II, III e V 
D. I, II, III, IV e V 
 
5- As ações e serviços de saúde, executados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 
diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente. 
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em 
âmbito da União pelo Seguinte órgão: 
 
A. Congresso Nacional 
B. Ministério da Saúde 
C. Organização Nacional da Saúde 
D. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
 
6- À direção municipal do Sistema de Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - participar da definição de normas e 
mecanismos de controle, com órgão afins, de 
agravo sobre o meio ambiente ou dele 
decorrentes, que tenham repercussão na saúde 
humana; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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II - planejar, organizar, controlar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde e gerir e executar 
os serviços públicos de saúde; 
III - acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 
IV - participar do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em articulação com sua direção estadual; 
V - executar serviços de vigilância 
epidemiológica; vigilância sanitária; de 
alimentação e nutrição; de saneamento básico;  
Estão corretas: 
 
A. I, II e III 
B. I, II e IV 
C. II, IV e V 
D. I,II,III,IV e V 
 
7- A Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 
dispõe sobre: 
 
A. A participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde; 
B. As condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes; 
C. Instituição do piso salarial profissional 
nacional e diretrizes para o plano de carreira 
dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias. 
D. Definição do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária. 
 
8- De acordo com a Lei 8.142 de 28 de 
dezembro de 1990, é correto afirmar que: 
 
A. O Conselho de Saúde é um órgão provisório, 
composto por representantes do Executivo 
Municipal, Câmara Municipal, profissionais de 
saúde e usuários, atua na criação de leis e 
fiscalização dos serviços de saúde; 

B. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado 
em caráter permanente e deliberativo, 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e 
no controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 
C. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado 
em caráter permanente e deliberativo, criado a 
cada dois anos pelo Secretario Municipal de 
Saúde, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros; 
D. O Conselho de Saúde é, composto por 
representantes do governo federal, estadual e 
municipal, atua na formulação de estratégias e 
no controle da execução da política do Sistema 
Único de Saúde de saúde em suas instâncias 
correspondentes, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo Ministro da Saúde. 
 
9- Para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes, a 
Conferência de Saúde reunir-se-á com a 
representação dos vários segmentos sociais, 
convocada pelo Poder Executivo ou pelo 
Conselho de Saúde a cada: 
 
A. Quatro meses 
B. Seis Meses 
C. Dois anos 
D. Quatro anos 
 
10-  São objetivos da Epidemiologia, EXCETO:  
 
A. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento 
de serviços de saúde.  
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B. Identificar e explicar os padrões de 
distribuição geográfica das doenças;  

C. Estabelecer os métodos e estratégias de 
controle dos agravos à saúde;  

D. Definir e determinar os fatores contribuintes 
aos agravos à saúde;  

 

ESPECÍFICA 

 

11- Como forma de prevenção, a vacina tríplice 
viral é utilizada contra:  
 
A. Tuberculose, influenza e tétano.  
B. Difteria, rubéola e caxumba. 

C. Sarampo, caxumba e rubéola.  

D. Influenza, pneumococos e tétano.  

 

12- Complete a lacuna e responda a alternativa 
correta. 
 
A _____________é a destruição dos 
microrganismos ____________, sem que haja 
necessariamente a destruição de todos os 
_______________, pela aplicação direta de 
meios físicos ou químicos. Esse termo é 
empregado para objetos inanimados. 
 

A. Cadeia asséptica, vivos, elementos  
B. Desinfecção, patogênicos, microrganismos 

C. Esterilização, nocivos, vírus 

D. Assepsia, inanimados, micorganismos. 

 

13- A atenção básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 
o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 
redução de danos e a manutenção da saúde 
com o objetivo de : 
 
A. Desenvolver uma atenção integral que 
impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes 
de saúde das coletividades. 

B. Estimular a participação dos usuários como 
forma de ampliar sua autonomia e capacidade 
na construção do cuidado à sua saúde e das 
pessoas e coletividades do território, no 
enfrentamento dos determinantes e 
condicionantes de saúde, na organização e 
orientação dos serviços de saúde a partir de 
lógicas mais centradas no usuário e no exercício 
do controle social. 
C. Apoiar e estimular a adoção da Estratégia 
Saúde pelos serviços municipais como tática 
prioritária de expansão, consolidação e 
qualificação da Atenção à Saúde; 
D. Estimular a participação popular e o controle 
social. 

 

14- São atribuições específicas do Técnico de 
Enfermagem na Atenção Básica, EXCETO: 
 

A. Participar das atividades de atenção 
realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc.);  
B. Realizar atividades programadas e de atenção 
à demanda espontânea; 
C. Realizar ações de educação em saúde à 
população adstrita, conforme planejamento da 
equipe;  
D. Planejar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 
outros membros da equipe. 
 
15- A Estratégia Saúde da Família visa à 
reorganização da atenção básica no País, de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e 
gestores estaduais e municipais, representados 
respectivamente pelo Conass e Conasems, 
como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da atenção básica por favorecer 
uma reorientação do processo de trabalho com 
maior potencial de aprofundar os princípios, 
diretrizes e fundamentos da atenção básica, de 
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ampliar a resolutividade e impacto na situação 
de saúde das pessoas e coletividades, além de 
propiciar uma importante relação custo-
efetividade. 
Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo: 
 
A. 3.500 pessoas 
B. 4.000 pessoas 
C.4.500 pessoas 
D. 4.800 pessoas 
 
16- O que é uma ortopnéia? 
 
A. Respiração normal 
B. Dificuldade respiratória nos períodos 
noturnos 
C. Frequencia respiratória acima do normal 
D. Dificuldade respiratória que ocorre quando a 
pessoa está deitada. 
 
17- A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guerin) 
é administrada com a finalidade principal de 
prevenir as formas graves da tuberculose, sua 
aplicação deve-se atingir somente a epiderme, 
devendo a agulha formar um ângulo de:  
 

A. 5º  

B. 15º  

C. 45º  

D. 90º  
 
18- Um paciente chega a Unidade de Saúde 
com prescrição médica para administrar 1.000 

ml de soro fisiológico (SF) 0,9% de 6 em 6 
horas? Quantas gotas deverão correr em um 
minuto? 
A. 20 gotas/minuto 
B. 48 gotas/minuto 
C. 55 gotas/minuto 
D. 60 gotas/minuto 
 
19- É uma doença viral aguda, transmitida 
principalmente por mosquitos, tais como 
Aedes aegypti, caracterizada por exantema 
maculopapular pruriginoso, febre intermitente, 
hiperemia conjuntival não purulenta e sem 
prurido, artralgia, mialgia e dor de cabeça. 
Apresenta evolução benigna e os sintomas 
geralmente desaparecem espontaneamente 
após 3-7 dias. 
 
A. Zika vírus 
B. Chikungunya 
C. Dengue 
D. Febre amarela 
 
20-Qual é o sistema de informação utilizado 
pela equipe de Estratégia de Saúde da 
família/ESF para cadastrar e acompanhar as 
famílias de sua área de abrangência? 
  
A) Sistema de Informação de Nascidos Vivos 
(SINASC). 
B) Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN). 
C) Sistema e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) 
D) Sistema de Informação Ambulatorial (SIA). 
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QUESTÃO ALTERNATIVA 
CORRETA 

1 C 

2 B 

3 C 

4 D 

5 B 

6 C 

7 A 

8 B 

9 D 

10 A 

11 C 

12 B 

13 A 

14 D 

15 B 

16 D 

17 B 

18 C 

19 A 

20 C 


