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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;
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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- A BCG é uma vacina contra a tuberculose e
que age provocando primo infecção artificial
ocasionada por bacilos:
A) artificiais de cepas de mycrobacterium bovis
B) com DNA alterados de cepas de
mycrobacterim bovis
C) cepas vivas de mycropacterium bovis com
virulência atenuada
D) cepas mortas de mycrobacterium bovis com
virulência atenuada

14- Dos indicadores de saúde citados abaixo,
qual
deles
representa
indicador
socioeconômico?

A) Taxa de prevalência de aleitamento materno.
B) Taxa de mortalidade infantil.
C) Taxa de incidência de dengue.
D) Taxa de analfabetismo.
15- O processo de territorialização na Unidade
Básica de Saúde é uma estratégia /
instrumento fundamental para:

12- A interrupção da cadeia de transmissão das
doenças sexualmente transmissíveis ocorre
efetivamente com:

A) O planejamento das ações exclusivamente
curativas.
B) A construção de um modelo assistencial
direcionado às ações de caráter preventivo /
curativo e de intervencionismo farmacêutico.
C) O planejamento de ações e operações
dirigidas à gestão de recursos humanosda
Unidade Básica de Saúde.
D) A construção de um modelo assistencial
voltado para a realidade da população local.

A) aconselhamento e triagem dos infectados
B) exames físicos e laboratoriais
C) detecção e tratamento dos casos
D) distribuição de preservativo e comunicação
aos parceiros

16- A toxoplasmose é uma doença infecciosa
causada pelo toxoplasma gondii. Suponha que
você no atendimento a uma gestante se
depare com um exame IGG reagente e IGM
não reagente. Qual será sua orientação:

13- uma gestante procura o PSF do bairro
onde mora e relata que sua última
menstruação foi em 26/06/2013, qual será a
data provável de seu parto:
lembrando que este mês termina no dia 30,
estará prevista para:

A) sua infecção é passada ela já teve contato
anterior com o toxoplasma;
B) ela não teve contado com o toxoplasma e
necessita ter cuidados para não ter contato na
gestação;
C) precisa repetir os exames após 30 dias.
D) Sua infecção é atual precisa ser encaminhada
para o pré-natal de alto risco.

A) 03/03/2014;
B) 04/03/2014;
C) 04/04/2014;
D) 03/04/2014.

17- Em relação ao trabalho realizado pelo
agente comunitário de saúde, marque a
alternativa INCORRETA:
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A) é responsável por cadastrar todas as pessoas
de sua microarea.
B) As visitas domiciliares devem ser realizadas
de acordo com os critérios de risco e
vulnerabilidade das famílias não havendo uma
quantidade mínima de visita estabelecida por
mês.
C) Participar do acompanhamento das
condicionalidades do programa do bolsa família.
D) Deve acompanhar todas as famílias e
indivíduos bob sua responsabilidade através de
visita domiciliar.
18- A credeização( instilação de nitrato de
prata a 1% nos olhos do recém nascido) é um
método que visa prevenir:
A) Tracoma.
B) Úlcera de córnea.
C) Oftalmia gonocócica
D) Catarata Congênita.

19- A hepatite B é uma doença viral que cursa
de forma sintomática ou assintomática, até
formas fulminantes. È altamente infecciosa e
transmitida de diversas formas, exceto
A) Transfusão de sangue.
B) Água contaminada.
C) Acidentes pérfuro cortantes.
D) Via sexual.
20- 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
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GABARITO
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