
 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS 2023 

ÁREA PROFISSIONAL 

ANÁLISES CLÍNICAS 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 19 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS -------------- 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas no Cartão-Resposta, único documento que será utilizado para correção. 
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 
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QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 
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QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

QUESTÃO 11 - A resistência bacteriana configura-se como grave problema de saúde pública e esforços têm sido 

despendidos na tentativa de conter sua disseminação. Atualmente, há uma grande preocupação com bactérias 

produtoras de duplos mecanismos para produção de carbapenemases, com destaque para linhagens de 

Pseudomonas aeruginosa portadoras dos genes blaKPC e blaNDM. Sobre este tema, assinale a alternativa CORRETA: 

 

Essas linhagens bacterianas são resistentes aos beta lactâmicos, porém apresentam sensibilidade à 
ceftazidima-avibactam e ceftolozana-tazobactam. 

 

P. aeruginosa, que apresenta concomitantemente os genes blaKPC e blaNDM, representa um novo perfil 
epidemiológico de resistência no Brasil. Portanto, os casos confirmados ou suspeitos devem ser notificados ao 
Sistema Nacional de Vigilância e Monitoramento de Surtos Infecciosos em Serviços de Saúde. 

 

No teste de sensibilidade aos antimicrobianos, deve-se testar ceftazidima-avibactam, polimixina B, 
meropenem, ertapenem e tigeciclina, tendo em vista que são opções terapêuticas para P. aeruginosa 
multidroga-resistente. 

 

O laboratório de microbiologia clínica deve ter recursos para triagem de linhagens bacterianas produtoras de 
carbapenemases, inclusive para duplo mecanismos, como é o caso da P. aeruginosa produtora de KPC e NDM. 
Um dos recursos que podem ser utilizados são testes fenotípicos como e-CIM, m-CIM e/ou blue-Carba, tendo 
em vista que estes testes diferenciam KPC de NDM. 

 

Após diagnóstico definitivo de P. aeruginosa produtora de KPC e NDM deve-se isolar o paciente infectado. 
Porém, pacientes que estiverem apenas colonizados poderão permanecer em seus leitos sem precauções de 
contato, mas as normas de biossegurança deverão ser rigorosamente seguidas. 
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QUESTÃO 12 - As pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV) aumentam significativamente os casos de 

infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). A correta interpretação dos resultados das culturas pode evitar o 

uso de antimicrobianos de maneira incorreta. Sobre as PAV, assinale a alternativa CORRETA: 

 

Um paciente hospitalizado, com cultura de aspirado traqueal positiva para Acinetobacter baumannii, em 
cultura pura e com contagens de colônia significativas, é diagnosticado com PAV. 

 

Amostra de aspirado traqueal com resultado de cultura positivo para Klebsiella pneumoniae e Candida spp, 
deve-se considerar os dois patógenos como agentes de PAV quando a contagem estiver >106UFC/mL. 

 

Em pacientes imunocomprometidos, microrganismos como: Staphylococcus coagulase negativa, Enterococcus 
spp e Candida spp. serão considerados como causadores de PAV se identificados concomitantemente em 
hemocultura. 

 

Histoplasma, Paracoccidioides e Cryptococcus são microrganismos causadores de infecção comunitária e não 
devem ser considerados causadores de pneumonia nosocomial. As pneumonias por estes microrganismos não 
devem ser computadas como PAV. 

 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Mycoplasma pneumoniae e Moraxella catarrhalis são importantes agentes de PAV e deverão ser 
pesquisados na rotina microbiológica para cultura de material de trato respiratório inferior de pacientes 
hospitalizados. 

 

QUESTÃO 13 - Os laboratórios clínicos têm realizado diversos testes fenotípicos para pesquisa de mecanismos de 

resistência bacteriana, tanto em bactérias Gram positivas, quanto em Gram negativas. Assinale a alternativa que 

apresente CORRETAMENTE o teste fenotípico e o modo como este deve ser realizado nos laboratórios de 

microbiologia clínica: 

 

Detecção de resistência à meticilina em S. aureus deve ser realizada por meio do disco de difusão, utilizando 
discos de oxacilina. 

 

Detecção de resistência à macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas deve ser realizada por meio do D-test, 
utilizando os discos aproximados de eritromicina e claritromicina. 

 

Detecção de resistência às polimixinas em Enterobacterales deve ser realizada a micro diluição em caldo para 
polimixina B ou colistina. 

 

Detecção de betalactamase do tipo ESBL em Enterobacterales deve ser realizada por meio dos discos de 
aproximação de amoxicilina/ácido clavulânico central e ao redor cefalotina, ceftriaxona, cefepime e 
piperacilina. 

 

Detecção de resistência aos glicopeptídeos em Enterococcus deve ser realizada por meio da fita de e-teste para 
teicoplanina. 
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QUESTÃO 14 - A análise microbiológica do líquido cefalorraquidiano de uma menina de 10 anos de idade revelou, 

pela bacterioscopia, a presença de cocobacilos gram negativos pleomórficos e polimorfonucleados. A cultura mostrou 

crescimento microbiano em ágar chocolate e ausência de crescimento em ágar sangue após 48 horas de incubação 

das placas, em microaerofilia, à 35ºC +/- 1ºC. Assinale a alternativa que contenha o seguimento CORRETO que deverá 

ser dado a cultura para identificação do provável patógeno: 

 

Satelitismo e teste dos fatores X e V. 

 

CAMP e PYR. 

 

Catalase, PYR e Satelitismo. 

 

Catalase, oxidase e DNAse. 

 

Catalase, produção de ácido a partir de glicose, oxidase. 

 

QUESTÃO 15 - A rotina microbiológica para cultura de fezes deve envolver a pesquisa de agentes bacterianos de 

acordo com as características epidemiológicas da região. No Brasil, os principais agentes bacterianos isolados e 

identificados de fezes diarréicas de pacientes ambulatoriais são: 

 

Patotipos diarreiogênicos de E. coli, Salmonella e Yersinia. 

 

Salmonella, Shigella e Clostridioides difficile. 

 

Escherichia coli  enterohemorrágica (EHEC), Salmonella, Shigella e Yersinia. 

 

E. coli enterotoxigênica (ETEC), Shigella e Salmonella. 

 

Patotipos diarreiogênicos de E. coli, Campylobacter, Salmonella e Shigella. 

 

QUESTÃO 16 - Assinale a alternativa que contenha recursos fenotípicos, que poderão ser utilizados pelos laboratórios 

clínicos, para auxiliar na identificação das espécies de leveduras do gênero Candida: 

 

Meios cromogênicos, prova do tubo germinativo, microcultivo em lâmina e auxanograma. 

 

Prova do tubo germinativo, crescimento a 44ºC, fermentação de açúcares e zimograma. 

 

Prova do tubo germinativo, microcultivo em ágar Sabouraud, assimilação de açúcares e urease. 

 

Prova do tubo germinativo, microcultivo em ágar batata, auxanograma e zimograma. 

 

Meios cromogênicos, microcultivo em ágar fubá, fermentação de açúcares e urease. 
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QUESTÃO 17 - A sífilis venérea é uma treponemíase clássica, causada pelo Treponema pallidum. Os ensaios não 

treponêmicos identificam a presença de anticorpos dirigidos contra as lipoproteínas oriundas de células danificadas e 

contra a cardiolipina dos treponemas. Por isso, são ensaios inespecíficos para Treponema. No entanto, eles são 

empregados na triagem da doença, bem como no monitoramento de seu curso após o tratamento. Consistem em 

testes sorológicos não treponêmicos, EXCETO: 

 

Lâmina de reagina (VDRL, Venereal disease research laboratory). 

 

Cartão circular de reagina plasmática rápida (RPR, Rapid plasma reagin). 

 

Reagina sérica não aquecida (USR, Unheated serum reagin). 

 

Soro não aquecido com vermelho de toluidina (TRUST, Toluidine red unheated serum). 

 

Teste de absorção de anticorpos treponêmicos fluorescente (FTA-ABS, Fluorescent treponemal antibody 

absorption test). 

 

QUESTÃO 18 - Durante a gestação, o útero é um meio isolado estéril que protege o feto contra lesões causadas por 

microrganismos externos. Microrganismos que atravessam a barreira cervical lesionada causam infecção durante a 

gestação, mas a infecção materna também pode se disseminar pela via sanguínea até o feto, através da placenta, ou 

pode envolver o bebê diretamente no parto, quando ele for vaginal. A respeito dos testes laboratoriais para infecção 

congênita e perinatal por vírus da imunodeficiência humana (HIV), assinale a alternativa CORRETA: 

 

O diagnóstico da infecção materna pelo HIV é realizado por sorologia EIA (Imunoensaio enzimático) para 
detecção de anticorpo anti-HIV, com confirmação pelo método de Western blot. A triagem de rotina é 
recomendada no primeiro trimestre de gestação. 

 

O diagnóstico da infecção do neonato, caso tenha ocorrido no útero, pode ser realizada por PCR (Reação em 
Cadeia da Polimerase) para detecção do DNA do HIV nas células linfoides do neonato e a pesquisa do antígeno 
p24 do HIV também apresenta alta sensibilidade durante o período pós-natal. 

 

Os imunoensaios enzimáticos padrões para HIV são utilizados para monitorar a possível soroconversão de 
infecção neonatal a partir de 3 meses de vida, considerando que a IgG materna, que atravessa a placenta, 
persiste no sangue da criança por no máximo 3 meses de vida. 

 

A sorologia por variações do EIA e Western blot para detecção de IgM e IgA são métodos que podem identificar 
acuradamente um bebê infectado. A sensibilidade não depende da idade e a testagem é confiável nos 
primeiros meses de vida. 

 

O método de real time PCR para detecção de RNA viral não é indicado para o diagnóstico do bebê que tiver 
sido infectado durante o trabalho de parto, mas é utilizado para monitoração quantitativa para avaliar a 
resposta do bebê à terapia antirretroviral. 
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QUESTÃO 19 - Recentemente tem aumentado o interesse por testes rápidos, que dispensam o uso de reagentes 

adicionais ou equipamentos. Diversos testes rápidos estão disponíveis como teste de triagem que podem ser 

realizados em consultórios, farmácias, atendimentos de urgência e até na casa do paciente, como por exemplo o 

teste para diagnóstico de gravidez, diagnóstico de HIV e diagnóstico de COVID-19.  

A respeito dos testes rápidos, que são amplamente empregados como metodologia de diagnóstico laboratorial, avalie 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

I. Os testes rápidos são ensaios imunocromatográficos válidos para a pesquisa de antígenos e para pesquisa de 

anticorpos.  

II. O teste rápido é uma metodologia que envolve uma superfície sólida contendo um microchip subdividido em 

pequenas áreas de 3 mm de diâmetro de uma placa plana de poliestireno. Essas áreas são destinadas para 

colocação da amostra e zona de detecção do resultado (teste e controle). 

III. Os testes rápidos para pesquisa de antígeno diferenciam-se dos testes rápidos para pesquisa de anticorpos 

por serem utilizados para determinar se um indivíduo está infectado no momento da testagem. 

 

Somente a alternativa I está correta. 

 

Somente a alternativa II está correta. 

 

Somente as alternativas I e II estão corretas. 

 

Somente as alternativas I e III estão corretas. 

 

Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 20 - Os testes sorológicos são amplamente utilizados no diagnóstico da doença de Chagas para selecionar 

doadores em bancos de sangue. O teste de imunofluorescência para pesquisa de anticorpos IgG anti-Trypanosoma 

cruzi é considerado como teste referência na sorologia da doença de Chagas. A respeito deste teste, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

No banco de sangue, como são necessários testes de máxima sensibilidade, trabalha-se com limiar de 
reatividade mais baixo, têm sido recomendados 1:20 e 1:40. 

 

No banco de sangue, como são necessários testes de máxima especificidade, trabalha-se com limiar de 
reatividade mais alto, têm sido recomendado 1:100. 

 

No banco de sangue, como são necessários testes de máxima especificidade, é recomendado utilizar o mesmo 
limiar de reatividade utilizado no laboratório clínico 1:40. 

 

Alguns serviços de banco de sangue utilizam limiar de reatividade mais baixo que 1:20, o que contribui para o 
aparecimento de resultados falso-negativos. 

 

Alguns serviços de banco de sangue utilizam limiar de reatividade mais alto que 1:20, o que contribui para o 
aumento de falso-positivo. 
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QUESTÃO 21 - A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica ___________________ e a demonstração 

laboratorial de fatores reumatoides, autoanticorpos de classe ______________ dirigidos contra a porção Fc da 

molécula de _________ é, há décadas, associada ao diagnóstico de artrite reumatoide. Os ensaios de 

___________________________ têm sido tradicionalmente utilizados para pesquisa dos fatores reumatoides.  

Assinale a alternativa que completa os campos em branco de forma CORRETA: 

 

multissistêmica; IgG, IgD ou IgA; IgG; aglutinação com hemácias de carneiro sensibilizadas (Waaler-Rose). 

 

multissistêmica; IgM, IgG ou IgA; IgG; aglutinação com partículas de látex. 

 

multissistêmica; IgM, IgG ou IgA; IgM; aglutinação com partículas de látex. 

 

órgão específica; IgM, IgG ou IgA; IgG; aglutinação com partículas de látex. 

 

órgão específica; IgG, IgD ou IgA; IgM; aglutinação com hemácias de carneiro sensibilizadas (Waaler-Rose). 

 

QUESTÃO 22 - A investigação laboratorial de um paciente com doença renal revelou creatinina sérica de 3,56 mg/dL 

(VR: 0,5 a 1,2 mg/dL); TFG: 15 mL/min/1,73 m2 (VR: > 60 mL/min/1,73m2), uréia de 118 mg/dL (VR: 15 a 45 mg/dL), 

acidose metabólica (bicarbonato 17 mEq/L; VR: 21 a 28 mEq/L) e hipercalemia (potássio 6,0 mmol/L; VR: 3,5 a 5,5 

mmol/L). Adicionalmente, a paciente apresentava anemia grave (hemoglobina de 7,0 g/dL; VR: 12 a 16 g/dL), 

proteína C-reativa elevada (29,4 mg/L; VR: < 6 mg/L), trombocitopenia (110.000 plaquetas/microlitro; VR: 150.000 a 

450.000 plaquetas/microlitro) e hipoalbuminemia (3,2 g/dL; VR: 3,5 a 5,2 g/dL). O EAS revelou hematúria (+/54 µ/L; 

VR: 0-27 µ/L) e proteinúria (++/4+; VR: ausente). 

VR: valor de referência 

TFG: taxa de filtração glomerular 

EAS: elementos anormais e sedimentoscopia 

Com base nos resultados laboratoriais deste exame da paciente, qual a justificativa para a anemia apresentada? 

 

Deficiência de renina. 

 

Deficiência de calcitonina. 

 

Deficiência de aldosterona. 

 

Deficiência de paratormônio. 

 

Deficiência de eritropoetina. 
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QUESTÃO 23 - O diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como uma intolerância aos carboidratos de 

gravidade variável, que se inicia durante a gestação, porém não preenche critérios diagnósticos de DM fora da 

gestação. Dentre as afirmativas abaixo, marque aquela correspondente ao(s) parâmetro(s) CORRETO(s) de 

diagnóstico laboratorial do DMG: 

 

Glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg/dL. 

 

Glicemia ao acaso maior ou igual a 200 mg/dL. 

 

Hemoglobina glicada (HbA1c) maior ou igual a 6,5%. 

 

Glicemia após 1h de sobrecarga de glicose - Teste oral de tolerância a glicose (TOTG) – maior ou igual a 180 
mg/dL. 

 

Glicemia após 2h de sobrecarga de glicose - Teste oral de tolerância a glicose (TOTG) – maior ou igual a 190 
mg/dL. 

 

QUESTÃO 24 - A respeito dos valores referenciais definidos pela Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de 

Aterosclerose, de 2017, marque a afirmativa CORRETA: 

 

Os valores referenciais do perfil lipídico variam de acordo com o risco cardiovascular estimado. 

 

Os parâmetros colesterol total, HDL-c e LDL-c sofrem influência do estado alimentar. 

 

Os valores desejáveis para triglicérides em jejum e não jejum são, respectivamente, menores que 175 mg/dL e 
150 mg/dL. 

 

Colesterol total, em adultos, maior que 200 mg/dL pode ser indicativo de hipercolesterolemia familiar. 

 

Pacientes com alto risco de desenvolver doença cardiovascular precisam manter o nível de LDL-c menor que 
130 mg/dL. 

 

QUESTÃO 25 - A prática laboratorial pode ser definida em três fases: pré-analítica, analítica e pós-analítica. Todas as 

fases interferem no resultado do exame laboratorial. Diversos estudos têm demonstrado que de 32% a 76% de erros 

laboratoriais ocorrem na fase pré-analítica. Assinale a alternativa que apresenta somente variáveis da fase pré-

analítica: 

 

Identificação, escolha do método e transporte das amostras. 

 

Preparação do paciente, transporte de amostra e identificação. 

 

Transporte das amostras, especificidade analítica e preparo do paciente. 

 

Identificação, preparo do paciente e sensibilidade analítica. 

 

Preparação do paciente, escolha do método e identificação. 
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QUESTÃO 26 – Paciente, sexo masculino, 25 anos, há três meses iniciou o quadro de icterícia após utilização de 

anabolizantes, antibióticos e anti-inflamatórios não esteroidais. Diagnosticado com hepatite medicamentosa, o 

paciente faz acompanhamento com gastroenterologista que solicita, periodicamente, os seguintes testes 

laboratoriais de função hepática: transaminases (AST e ALT), fosfatase alcalina, GGT e bilirrubinas. Sabe-se que o 

aumento dessas enzimas auxilia no segmento hepático da lesão. Com base nesses conhecimentos, correlacione a 

segunda coluna de acordo com a primeira, e marque a afirmativa que faz a correlação CORRETA: 

AST = Aspartato aminotransferase 

ALT = Alanina aminotransferase 

GGT = Gamaglutamiltransferase 

A. Marcador de lesão hepatocelular (    ) Transaminases 

B. Marcador de colestase (    ) Bilirrubinas 

C. Marcador de excreção hepática (    ) Fosfatase alcalina 

 

C, B, A 

 

A, C, B 

 

B, C, A 

 

A, B, C 

 

C, A, B 

 

QUESTÃO 27 - A fase analítica do Exame Parasitológico das Fezes (EPF) se inicia com o exame macroscópico do 

material. Ele pode ser realizado pela simples observação ou pela tamização, as quais, em muitos casos, são 

suficientes para estabelecer um diagnóstico final.  

Considerando o exame macroscópico das fezes, analise as afirmativas abaixo: 

I. Verifica-se a consistência do material, a presença de elementos anormais (como muco e sangue) e de vermes 

adultos, ou partes deles, durante o exame macroscópico. 

II. As formas císticas são preferencialmente encontradas nas fezes líquidas (diarreicas), nas pastosas ou nas 

mucossanguinolentas. 

III. A consistência das fezes não interfere na distribuição dos ovos e das larvas de helmintos, entretanto observa-se 

uma redução na quantidade de parasitos pela diluição em amostras líquidas. 

IV. O material fecal líquido ou pastoso deve ser examinado primeiro, seguido pelos espécimes semiformados e 

formados. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

 

somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

 

somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 

somente as afirmativas II e III. 

 

somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 

todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 28 - Muitos métodos para o diagnóstico parasitológico se baseiam em processos de enriquecimento, que 

concentram as formas parasitárias e aumentam as chances de detecção. São técnicas de concentração parasitária, 

EXCETO: 

 

Exame do creme leucocitário e método de Faust. 

 

Método da tinta da China e método de Stoll e Hausheer. 

 

Técnica de Knott e Método de Hoffman, Pons e Janer. 

 

Método de Ritchie e método de Willis. 

 

Método de Lutz e técnica das Fito-hemaglutininas. 

 

QUESTÃO 29 - A estrongiloidíase é uma doença de importância em áreas tropicais e subtropicais, principalmente em 

indivíduos imunossuprimidos. Para a realização do diagnóstico laboratorial é fundamental o entendimento do ciclo de 

vida e da zoogeografia de Strongyloides stercoralis, conhecendo os estágios de desenvolvimento que podem estar 

presentes em diferentes órgãos do hospedeiro e quais deles podem ser visualizados em amostras biológicas. Assinale 

a alternativa INCORRETA quanto à estrongiloidíase: 

 

A hiperinfecção ocorre quando elevado número de larvas está presente no intestino e nos pulmões do 
hospedeiro, localizações próprias das larvas. 

 

A autoinfecção interna ocorre quando larvas rabditoides, ainda na luz intestinal, transformam-se em larvas 
filarioides que penetram a mucosa intestinal. 

 

Os ovos elípticos, originários da fêmea partenogenética, podem ser observados nas fezes de indivíduos com 
diarréia grave ou após a utilização de laxantes. 

 

Os corticosteroides e seus metabólitos exercem efeito estimulatório direto sobre as larvas, acelerando sua 
conversão, evento que favorece a autoinfecção. 

 

No diagnóstico diferencial com ancilostomídeos, as larvas filarioides de Strongyloides stercoralis apresentam 
segunda cutícula (bainha). 
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QUESTÃO 30 - Dentre as metodologias usadas para o diagnóstico laboratorial dos protozoários intestinais, destacam-

se as preparações de esfregaços fecais permanentes corados. Eles podem ser preparados com amostras de fezes 

frescas ou preservadas e permitem um minucioso estudo da morfologia dos organismos corados com a objetiva de 

imersão. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às metodologias de coloração usadas no diagnóstico de parasitos: 

 

O método da safranina modificado cora os oocistos de Cyclospora cayetanensis uniformemente desde que os 
esfregaços fecais sejam aquecidos em forno de microondas antes da coloração. 

 

O congelamento das amostras fecais a -20 °C altera as propriedades de coloração dos oocistos, mudando de 
vermelho-alaranjado para azul-esverdeado. 

 

As características nucleares e citoplasmáticas dos parasitos são mais bem definidas na coloração pela 
hematoxilina férrica quando comparada à coloração tricrômica. 

 

Quando os oocistos são corados pelo método de Giemsa, os organismos aparecem arredondados com 
coloração azul tênue. 

 

O método de Kinyoun a frio é indicado para coloração de coccídeos, entretanto, Cyclospora cayetanensis tem 
sido descrita como ácido-resistente-variável. 

 

QUESTÃO 31 - Quando infectam um hospedeiro não usual (anormal), as formas juvenis de alguns parasitos são 

incapazes de completar seu ciclo evolutivo e migram através dos tecidos desse novo hospedeiro. A movimentação 

errante dessas formas juvenis pode causar um quadro clínico conhecido como larva migrans.  

Considerando a síndrome clínica larva migrans em humanos, analise as afirmativas abaixo: 

I. Na síndrome da larva migrans ocular geralmente não há hipereosinofilia e a resposta imunológica do indivíduo é 

menos intensa que na larva migrans visceral. 

II. Uma das lesões típicas da larva migrans visceral, denominada granuloma alérgico, é formada pelas formas juvenis 

mortas cercadas por infiltrados ricos em eosinófilos e monócitos. 

III. A dermatite pruriginosa ou larva migrans cutânea pode ser causada por formas juvenis de Ancylostoma 

braziliense, um parasito normal do intestino de cães e gatos. 

IV. O diagnóstico da síndrome da larva migrans visceral é realizado pela observação de ovos do ascaridídeo Toxocara 

canis nas fezes humanas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 

Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 

Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 32 - Paciente do sexo masculino, idade 28 anos, procurou atendimento hospitalar, relatando cansaço 

extremo, com início há dois dias. Está tomando anti-inflamatório e antibióticos prescritos em uma consulta anterior, 

na qual queixou-se de febre, náuseas e dor no corpo generalizada. Foi solicitado hemograma e outros exames 

laboratoriais, que apresentaram os resultados do quadro abaixo:  

Parâmetros Valores encontrados Valor de referência 

Hematimetria  2,8 milhões/mm3 4,2 – 5,9 milhões/mm3 

Hemoglobina 7,6 g/dL 13,0 – 18,0 g/dL 

Hematócrito  20% 38 – 52% 

VCM 71 fL 80-100 fL 

HCM 27 pg 27-33 pg 

CHCM 38 g/dL 32-36 g/dL 

RDW 18,7 % 11-14,5 % 

Plaquetas 261.000/mm3 140 – 450 mil/mm3 

 Leucometria global 18.000/mm3 5.000 – 10.000/mm3 

Reticulócitos 20% 0,5-2,0% 

Coombs direto  Positivo  

LDH  830 U/L 230 –460 U/L 

VCM = Volume Corpuscular Médio; HCM= Hemoglobina Corpuscular Média; CHCM= Concentração de Hemoglobina 

Corpuscular Média; RDW = Red cell Distribution Width (amplitude de distribuição de eritrócitos); LDH = Lactato 

Desidrogenase. 

Baseado nos dados apresentados marque a alternativa CORRETA: 

 

Quadro compatível com esferocitose hereditária. 

 

Quadro compatível com uma anemia hemolítica auto-imune. 

 

Quadro de uma anemia relativa. 

 

Provavelmente um quadro de Talassemia alfa. 

 

Quadro de uma anemia hemolítica intrínseca. 
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QUESTÃO 33 - Em relação às mudanças que ocorrem durante a formação dos elementos que compõem as séries 

eritroide, mieloide e linfoide,marque a alternativa INCORRETA: 

 

Na série eritroide, com o amadurecimento, não ocorre diminuição do tamanho e nem da basofilia 
citoplasmática. 

 

Na série mieloide ocorre perda da basofilia com a maduração. As células maduras têm menos RNA e, portanto, 
citoplasma menos basofílico. 

 

Na série eritroide, no final da eritropoiese, um dos eventos chaves é a condensação nuclear, seguida pela 
expulsão do núcleo. 

 

Na série mieloide também ocorrem alterações na forma nuclear e o núcleo nas formas mais jovens é redondo 
até se tornar segmentado. 

 

Na série linfoide os elementos são derivados de uma célula-tronco comprometida com a linhagem linfoide, a 
qual poderá dar origem aos linfócitos B, na medula óssea, e se migrar para o timo, linfócitos T. 

 

QUESTÃO 34 - Os leucócitos são elementos figurados do sangue chamados de glóbulos brancos, tendo como função a 

participação da defesa do organismo. Em relação a essas células marque a alternativa INCORRETA: 

 

Em condições normais os neutrófilos seguem uma ordenada progressão saindo da medula óssea, distribuindo 
no compartimento marginal e circulante. Através do sangue passam para os tecidos, os maiores sítios de sua 
utilização. 

 

O monócito, no sangue periférico, é considerado uma célula intermediaria que adquire sua maturidade 
funcional nos tecidos como macrófago. 

 

Os basófilos são originados da célula-tronco comprometida com a linhagem mielóide, fazem toda sua 
maturação na medula, passando no sangue periférico e migrando para os tecidos. 

 

Linfócitos reativos ou atípicos, são linfócitos B maduros que correspondem a células malignas estimuladas para 
a produção de anticorpos, aparecendo em várias neoplasias do tecido linfoide. 

 

A eosinopenia é um quadro hematológico característico nas infecções bacterianas agudas. O reaparecimento 
dos eosinófilos no sangue periférico, geralmente, é um bom sinal de melhora do processo infeccioso. 

 

QUESTÃO 35 - As alterações hematológicas: manchas (sombras) de Gumprecht, bastonetes de Auer, pró-linfócitos, 

drepanócitos, podem ser observados, respectivamente, nas seguintes condições: 

 

Leucemia mieloide aguda; leucemia linfoide crônica; leucemia prolinfocítica; anemia falciforme. 

 

Leucemia linfoide aguda; leucemia prolinfocítica; leucemia mieloide aguda; hemoglobinopatia C. 

 

Leucemia linfoide crônica; leucemia mieloide aguda; leucemia prolinfocítica; anemia falciforme. 

 

Leucemia linfoide crônica; leucemia prolinfocítica; linfoma de hodgkin; anemia falciforme. 

 

Leucemia linfoide aguda; doença de hodgkin; leucemia prolinfocítica; anemia falciforme. 
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QUESTÃO 36 - Nesta questão estão inseridas quatro afirmativas (“I”, “II”, “III”, “IV”). Avalie se são falsas ou 

verdadeiras e marque a letra que corresponde à sequência CORRETA. 

“I” - A falcização das hemácias resulta em oclusão microvascular gerando o quadro clínico característico da doença, 

dos quais podem citar: dores ósseas com necroses assépticas, infartos pulmonares, acidente vascular cerebral, 

disfunção renal, atraso do crescimento e da maturação sexual, colelitíase, priapismo e úlceras maleolares. (     ) 

“II” - Plaquetas gigantes possuem o tamanho próximo ao de um eritrócito normocítico. Nesta situação o volume 

plaquetário médio (VPM) é geralmente maior que 20 fL. (     ) 

“III”- Corpos de Howell-Jolly estão associados, dentre outras situações ao: hipoesplenismo, pós-esplenectomia, 

anemia falciforme, talassemia maior, anemia hemolítica grave. (     ) 

“IV”- A púrpura trombocitopênica imunológica (PTI) cursa com uma anemia hemolítica com presença de 

policromatofilia, teste de coombs direto positivo e diminuição plaquetária. (     ) 

 

Verdadeira, Falsa, Falsa, Verdadeira. 

 

Falsa, Verdadeira, Falsa, Verdadeira. 

 

Falsa, Falsa, Verdadeira, Verdadeira. 

 

Verdadeira, Falsa, Verdadeira, Falsa. 

 

Verdadeira, Verdadeira, Verdadeira, Falsa. 

 

 

QUESTÃO 37 - As doenças hemorrágicas abrangem diversas condições clínicas, sendo caracterizadas por hemorragias 

de gravidade variável em diferentes locais do corpo. Podem ser de causa hereditária ou adquirida, relacionadas a 

doenças hematológicas ou a outras condições sistêmicas. Em relação às coagulopatias adquiridas marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

Nas doenças hepáticas os pacientes desenvolvem tendência hemorrágica, pois o fator VIII é sintetizado no 
fígado. 

 

Em relação aos inibidores adquiridos da coagulação sanguínea, a maioria é caracterizada como anticorpos 
contra os fatores, que podem aparecer após a transfusão das proteínas plasmáticas da coagulação em 
portadores de doença hereditária. 

 

A deficiência da vitamina K afeta a carboxilação dos fatores II, VII, IX e X, além da proteína C e S. Desta forma, 
em sua ausência ou na deficiência da vitamina, tem-se uma doença hemorrágica. 

 

A síndrome do anticorpo antifosfolipídeo (SAF) é uma doença autoimune adquirida, caracterizada 
laboratorialmente pela presença de altos níveis de anticorpos antifosfolipídeos (aPL), a saber: anticardiolipina, 
anti-beta2 glicoproteína1 e o anticoagulante lúpico. 

 

A coagulação intravascular disseminada (CIVD) está associada a uma série de patologias, as quais podem ser 
divididas em agudas; subagudas e crônicas. 
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QUESTÃO 38 - O exame microscópico do sedimento urinário tem como objetivo detectar, identificar e quantificar os 

elementos insolúveis presentes na urina. Quanto ao exame do sedimento urinário, marque a alternativa CORRETA: 

 

A análise microscópica está devidamente padronizada e não está sujeita a variações processuais. 

 

A velocidade de centrifugação e o tempo não influenciam na qualidade do sedimento. 

 

A intensidade de luz na microscopia de campo claro deve ser elevada. 

 

A análise microscópica deve incluir um mínimo de observação de 10 campos de pequeno aumento (100x) e 
grande aumento (400x). 

 

Os resultados da microscopia não precisam ser correlacionados com os achados físicos e químicos. 

 

QUESTÃO 39 - Doenças de qualquer parte do organismo podem afetar a função renal e produzir anormalidades na 

urina. A doença renal é classificada, frequentemente, como glomerular, tubular ou intersticial, com base na área do 

rim primariamente afetada. Em relação aos transtornos renais, marque a afirmativa CORRETA: 

 

A maioria dos transtornos associados ao glomérulo são de causas não imunológicas, como exposição a 
produtos químicos e toxinas. 

 

A síndrome nefrótica é marcada por intensa proteinúria (maior que 3,5 g/dia), hematúria microscópica, 
hipoalbuminemia e níveis elevados de lipídeos. 

 

A glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica é uma doença marcada pelo aparecimento tardio de sintomas 
compatíveis com danos à membrana glomerular. Principais achados laboratoriais são proteinúria, cilindros 
granulosos, hemácias isomórficas e elevação dos títulos séricos de ASLO (antistreptolisina O). 

 

O distúrbio mais frequentemente associado com disfunção tubular é a glicosúria renal. Os pacientes 
demonstram aumento da glicose na urina com concentrações normais de glicemia. 

 

A doença renal mais comum é a infecção do trato urinário. O exame de urina, neste caso, nem sempre revela a 
presença de numerosos leucócitos e bactérias, mas apresenta diminuição do pH e cilindro céreo. 

 

QUESTÃO 40 - O líquido cefalorraquidiano é um dos principais fluidos do corpo. Promove um sistema fisiológico de 

fornecimento de nutrientes para o tecido nervoso e eliminação de metabólitos, além de produzir uma barreira 

mecânica de proteção contra traumas. Com relação a este material biológico, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A presença de xantocromia pode ser causada por aumento acentuado da concentração das proteínas. 

 

A pleiocitose causada por neutrófilos ou linfócitos é associada, normalmente, às meningites. 

 

A presença de eritroblastos no líquor pode ocorrer em virtude de hemorragia grave. 

 

O líquor pode ser diferenciado do plasma pela presença de transferrina deficiente em carboidrato, referida 
como “tau”. 

 

O teste recomendado pelo Centers for Disease Control and Prevention para diagnosticar neurossífilis é o VDRL – 
Veneral Disease Research Laboratories. 



 

 

 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS 2023 

 

ÁREA PROFISSIONAL 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 16 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS -------------- 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas no Cartão-Resposta, único documento que será utilizado para correção. 
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 

 



 

Página 5 de 16 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 
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QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

QUESTÃO 11 - Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, “há clara evidência que sustenta a 

relação entre a Apneia Obstrutiva do Sono e a Hipertensão Arterial e o aumento do risco para Hipertensão Arterial 

Resistente. Os graus leve, moderado e grave da Apneia Obstrutiva do Sono mantêm uma relação dose-resposta com a 

Hipertensão Arterial. Existe uma associação mais forte de ____________ e pacientes do sexo ____________ à Apneia 

Obstrutiva do Sono”. Assinale a alternativa que complete CORRETAMENTE a afirmativa acima. 

 

caucasianos; masculino. 

 

negros; feminino. 

 

caucasianos; feminino. 

 

asiáticos; feminino. 

 

negros; masculino. 
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QUESTÃO 12 - Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, para medida de pressão arterial no 

consultório, “o paciente deve sentar-se confortavelmente em um ambiente silencioso por 5 minutos, antes de iniciar 

as medições da pressão arterial. Explique o procedimento ao indivíduo e oriente a não conversar durante a medição. 

Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento”. Seguindo ainda as orientações, assinale 

a alternativa CORRETA. 

 

Duas medidas de pressão arterial devem ser realizadas, com intervalo de 1 a 2 minutos; e medidas adicionais 
somente se as duas primeiras leituras diferirem < 5 mmHg. Registre em prontuário a média das duas leituras da 
pressão arterial, sem “arredondamento” e o braço em que a pressão arterial foi medida. 

 

Três medidas de pressão arterial devem ser realizadas, com intervalo de 30 segundos a 1 minuto; e medidas 
adicionais somente se as duas primeiras leituras diferirem > 10 mmHg. Registre em prontuário a média das 
duas últimas leituras da pressão arterial, sem “arredondamento” e o braço em que a pressão arterial foi 
medida. 

 

Duas medidas de pressão arterial devem ser realizadas, com intervalo de 30 segundos a 1 minuto; e medidas 
adicionais somente se as duas primeiras leituras diferirem > 10 mmHg. Registre em prontuário a média das 
duas leituras da pressão arterial, sem “arredondamento” e o braço em que a pressão arterial foi medida. 

 

Três medidas de pressão arterial devem ser realizadas, com intervalo de 1 a 2 minutos; e medidas adicionais 
somente se as duas primeiras leituras diferirem < 5 mmHg. Registre em prontuário a média das duas últimas 
leituras da pressão arterial, sem “arredondamento” e o braço em que a pressão arterial foi medida. 

 

Três medidas de pressão arterial devem ser realizadas, com intervalo de 1 a 2 minutos; e medidas adicionais 
somente se as duas primeiras leituras diferirem > 10 mmHg. Registre em prontuário a média das duas últimas 
leituras da pressão arterial, sem “arredondamento” e o braço em que a pressão arterial foi medida. 

 

QUESTÃO 13 - Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, “a sessão de treinamento não deve 

ser realizada se a pressão arterial estiver acima de ___________, e recomenda-se medir a pressão arterial durante o 

exercício aeróbico em hipertensos hiper-reativos e ___________ a intensidade se ela estiver acima de ___________”. 

Assinale a alternativa que complete CORRETAMENTE a afirmativa acima: 

 

145/95 mmHg; diminuir; 180/105 mmHg. 

 

160/105 mmHg; manter; 190/105 mmHg. 

 

160/105 mmHg; diminuir; 180/105 mmHg. 

 

145/95 mmHg; diminuir; 165/100 mmHg. 

 

160/105 mmHg; manter; 180/105 mmHg. 
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QUESTÃO 14 - Segundo McArdle, Katch e Katch (2016), “profissionais da assistência e pesquisadores utilizam o índice 

de massa corporal (IMC), derivado de massa corporal e estatura (altura), para avaliar a “normalidade” do peso 

corporal. Essa medida exibe uma associação bem mais alta, porém ainda moderada, com a gordura corporal e o risco 

de doença do que outras estimativas, baseadas simplesmente na estatura e na massa corporal”. Assim, assinale a 

alternativa CORRETA com relação ao IMC. 

 

Classificação da Categoria Normal do IMC é de 25 a 29,9 kg/m2. 

 

Um IMC alto poderia dar origem a uma interpretação incorreta de excesso de gordura em indivíduos magros 
com massa muscular excessiva, em virtude da constituição genética ou do treinamento físico. 

 

Classificação da Categoria de Obesidade Casse 1 é de 20 a 25 kg/m2. 

 

Classificação da Categoria Normal é entre 30 a 34,9 kg/m2. 

 

Um IMC baixo poderia dar origem a uma interpretação incorreta de excesso de gordura em indivíduos magros 
com massa muscular excessiva, em virtude da constituição genética ou do treinamento físico. 

 

QUESTÃO 15 - Segundo McArdle, Katch e Katch (2016), “aumento na concentração sanguínea de glicose induz o 

pâncreas a secretar insulina. A insulina promove a entrada de glicose nas células, acarretando um declínio em seus 

níveis sanguíneos, encerrando assim o estímulo para a liberação de insulina”.  Assim, a afirmativa acima refere-se a 

qual dos fatores para estímulo da glândula endócrina pâncreas? 

 

Hormonal. 

 

Neural. 

 

Mecânico. 

 

Humoral. 

 

Autonômico. 

 

QUESTÃO 16 - Segundo Raso e Greve (2021), pacientes com diagnóstico de Síndrome Metabólica e que fazem uso de 

medicações podem ter interferências farmacológicas na resposta ao exercício físico. Assim, assinale a alternativa 

CORRETA quanto à relação entre a classe medicamentosa e seu efeito na resposta ao exercício físico. 

 

Estatinas: aumentam a concentração da enzima creatinofosfoquinase (CPK). 

 

Metformina: reduz a frequência cardíaca. 

 

Inibidores da enzima conversora de angiotensina: aumentam a pressão arterial. 

 

Bloqueadores dos receptores de angiotensina: aumentam a pressão arterial. 

 

Metformina: aumenta a resposta glicêmica. 

 

 



 

Página 9 de 16 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUESTÃO 17 - Segundo McArdle, Katch e Katch (2016), durante o exercício físico há aumento da produção de 

glucagon pelo pâncreas. Assim, assinale a alternativa CORRETA com relação à ação do glucagon sobre o fígado e o 

tecido adiposo. 

 

No fígado, promove diminuição da gliconeogênese. 

 

No fígado, aumenta o fracionamento das proteínas. 

 

No tecido adiposo, diminui a lipólise. 

 

No tecido adiposo, aumenta a síntese de triacilgliceróis. 

 

No fígado, promove aumento da glicogenólise. 

 

QUESTÃO 18 - Segundo McArdle, Katch e Katch (2016), “nos indivíduos sadios, vários mecanismos de controle 

mantêm as pressões gasosas alveolares (e arteriais) relativamente constantes através de uma ampla gama de 

intensidades de exercício”. Assim, qual desses fatores NÃO afeta o controle bulbar da ventilação pulmonar? 

 

Quimiorreceptores periféricos. 

 

Proprioceptores nas articulações e nos músculos. 

 

Osmoreceptor gastro-intestinal. 

 

Temperatura central. 

 

Estado químico do sangue no bulbo. 

 

QUESTÃO 19 - Segundo as Diretrizes do ACSM (2018), o duplo produto é calculado ao _________ os valores da 

_________ pela _________ que ocorrem ao mesmo tempo, em repouso ou durante exercício. O duplo produto é 

representativo do _________. O duplo produto é uma estimativa _________ confiável do limiar isquêmico do que a 

carga de trabalho externa. Assinale a alternativa que complete CORRETAMENTE as afirmativas acima: 

 

Dividir; pressão arterial média; frequência cardíaca; consumo de oxigênio pela musculatura esquelética; mais. 

 

Subtrair; pressão arterial sistólica; pressão arterial diastólica; consumo de oxigênio pelo miocárdio; mais. 

 

Multiplicar; frequência cardíaca; pressão arterial sistólica; consumo de oxigênio pelo miocárdio; mais. 

 

Multiplicar; frequência cardíaca; pressão arterial média; consumo de oxigênio pelo miocárdio; menos. 

 

Dividir; frequência cardíaca; pressão arterial sistólica; consumo de oxigênio pelo miocárdio; mais. 
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QUESTÃO 20 - Segundo as Diretrizes do ACSM (2018), o envelhecimento promove mudanças em variáveis fisiológicas 

importantes. Assim, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma característica fisiológica decorrente do 

envelhecimento. 

 

Menor frequência cardíaca de repouso. 

 

Menor frequência cardíaca máxima. 

 

Menor débito cardíaco máximo. 

 

Menor capacidade vital. 

 

Menor força muscular. 

 

QUESTÃO 21 - Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, assinale a alternativa CORRETA 

quanto às recomendações de prática de exercício físico aeróbico para pacientes hipertensos. 

 

Frequência: 1 a 2 vezes por semana; sentir-se entre “ligeiramente cansado” e “cansado” (11 a 13 na escala de 
Borg 20); utilizar 40% como limite inferior e 60% como superior a frequência cardíaca (FC) de treino na faixa 
calculada por: FCtreino = (FCmáxima – FCrepouso) x % + FCrepouso. 

 

Frequência: 3 a 5 vezes por semana; sentir-se “cansado” (15 a 16 na escala de Borg 20); utilizar 60% como 
limite inferior e 80% como superior a frequência cardíaca (FC) de treino na faixa calculada por: FCtreino = 
(FCmáxima – FCrepouso) x % + FCrepouso. 

 

Frequência: 3 a 5 vezes por semana; sentir-se entre “ligeiramente cansado” e “cansado” (11 a 13 na escala de 
Borg 20); utilizar 70% como limite inferior e 80% como superior a frequência cardíaca (FC) de treino na faixa 
calculada por: FCtreino = (FCmáxima x %). 

 

Frequência: 3 a 5 vezes por semana; sentir-se entre “ligeiramente cansado” e “cansado” (11 a 13 na escala de 
Borg 20); utilizar 40% como limite inferior e 60% como superior a frequência cardíaca (FC) de treino na faixa 
calculada por: FCtreino = (FCmáxima – FCrepouso) x % + FCrepouso. 

 

Frequência: 1 a 2 vezes por semana; sentir-se entre “ligeiramente cansado” e “cansado” (11 a 13 na escala de 
Borg 20); utilizar 40% como limite inferior e 60% como superior a frequência cardíaca (FC) de treino na faixa 
calculada por: FCtreino = (FCmáxima x %). 

 

QUESTÃO 22 - Segundo McArdle, Katch e Katch (2016), eletrocardiograma (ECG) representa padrões importantes de 

deflexão elétrica que recebem as designações de onda P, complexo QRS e onda T, incluindo os intervalos PR e QT e o 

segmento ST. Assim, assinale a alternativa CORRETA com relação ao eletrocardiograma: 

 

A onda P representa a repolarização dos átrios. 

 

O complexo QRS sinaliza as alterações elétricas devidas à despolarização ventricular. 

 

A onda T representa a despolarização dos átrios. 

 

A onda T representa a despolarização dos ventrículos. 

 

O complexo QRS sinaliza as alterações elétricas devidas à despolarização atrial. 
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QUESTÃO 23 - Segundo McArdle, Katch e Katch (2016), as características: pequeno tamanho de neurônio motor, alta 

resistência à fadiga, alta densidade capilar, baixa capacidade glicolítica e alta densidade mitocondrial referem-se a 

qual tipo de fibra muscular esquelética humana? 

 

Fibras do tipo IIx. 

 

Fibras do tipo IIb. 

 

Fibras do tipo I. 

 

Fibras do tipo IIa. 

 

Fibras do tipo IIc. 

 

QUESTÃO 24 - Segundo Raso e Greve (2021), durante teste cardiopulmonar de exercício podem ser determinados os 

limiares ventilatórios: limiar anaeróbio (LA) e ponto de compensação respiratório (PCR). Assim, assinale a alternativa 

CORRETA com os parâmetros para a determinação do PCR no teste cardiopulmonar de exercício: 

 

Aumento progressivo do equivalente ventilatório de dióxido de carbono (VE/VCO2) subsequente ao nadir. 
Queda progressiva da pressão expirada final de dióxido de carbono (PetCO2) subsequente ao maior valor 
identificado. 

 

Aumento progressivo do equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2) subsequente ao nadir. Queda 
progressiva da pressão expirada final de oxigênio (PetO2) subsequente ao maior valor identificado. 

 

Queda progressiva do equivalente ventilatório de dióxido de carbono (VE/VCO2) subsequente ao nadir. 
Aumento progressivo da pressão expirada final de dióxido de carbono (PetCO2) subsequente ao maior valor 
identificado. 

 

Queda progressiva do equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2) subsequente ao nadir. Aumento 
progressivo da pressão expirada final de oxigênio (PetO2) subsequente ao maior valor identificado. 

 

Aumento progressivo do equivalente ventilatório de dióxido de carbono (VE/VCO2) subsequente ao nadir. 
Aumento progressivo da pressão expirada final de oxigênio (PetO2) subsequente ao maior valor identificado. 

 

QUESTÃO 25 - Segundo McArdle, Katch e Katch (2016), o tecido adiposo, atualmente, é considerado um importante 

órgão endócrino por secretar alguns hormônios e citocinas. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a hormônio 

ou citocina secretados pelo tecido adiposo. 

 

Adiponectina. 

 

Leptina. 

 

Resistina. 

 

Prolactina. 

 

Adipsina. 
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QUESTÃO 26 - Segundo a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular (2020), a estratificação baixa do risco 

clínico dos pacientes em reabilitação cardiovascular ambulatorial é considerada quando possui quais das seguintes 

características? 

 

Evento cardiovascular, intervenção cardiovascular ou descompensação clínica superior a 6 meses. 

 

Capacidade funcional menor que 5 MET, quando avaliado pelo teste ergométrico. 

 

Presença de sinais e sintomas de isquemia miocárdica. 

 

Insuficiência cardíaca com classe funcional entre I e II. 

 

Queda da saturação de oxigênio em esforço. 

 

QUESTÃO 27 - Segundo a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular (2020), entende-se como reabilitação 

cardiovascular domiciliar: 

 

A prática de exercícios físicos com supervisão presencial, orientada e acompanhada pelos profissionais do 
serviço de reabilitação cardiovascular. 

 

A prática de exercícios físicos sem supervisão presencial, mas orientada e acompanhada pelos profissionais do 
serviço de reabilitação cardiovascular. 

 

A prática de exercícios físicos com supervisão presencial, em locais destinados ao desenvolvimento da saúde e 
orientada pelos profissionais do serviço de reabilitação cardiovascular. 

 

A prática de exercícios físicos sem supervisão presencial, orientada e acompanhada especificamente pelo 
profissional de Educação Física vinculado ao serviço de reabilitação cardiovascular. 

 

A prática de exercícios físicos com supervisão presencial, em domicilio do paciente, realizada especificamente 
pelo profissional de Educação Física vinculado ao serviço de reabilitação cardiovascular. 

 

QUESTÃO 28 - Segundo a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular (2020), qual alternativa NÃO representa 

um método para a prescrição de intensidade moderada para os exercícios físicos aeróbicos? 

 

Sensação subjetiva de esforço. 

 

Teste da fala. 

 

Frequência cardíaca de reserva (Karvonen). 

 

Limiares no teste cardiopulmonar. 

 

Fadiga concêntrica. 
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QUESTÃO 29 - Segundo a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular (2020), os pacientes que realizaram 

transplante cardíaco não devem realizar exercício físico em qual situação? 

 

Durante o período de administração de terapia com pulsos de esteroides e nos dias de biópsia miocárdica. 

 

Durante o primeiro ano pós transplante cardíaco. 

 

Quando da ausência de caquexia. 

 

Na associação ao diabetes. 

 

Na associação à hipertensão arterial. 

 

QUESTÃO 30 - Segundo Henrique e colaboradores (2021), os pacientes com cirrose descompensada devem receber 

avaliação pré-exercício para melhor segurança. Qual alternativa representa triagem de segurança específica para a 

realização de exercício físico nos pacientes com cirrose? 

 

Avaliação da qualidade de vida. 

 

Aferição flexibilidade. 

 

Verificação da encefalopatia hepática. 

 

Averiguação do letramento em saúde. 

 

Contabilização da medicação vigente. 

 

QUESTÃO 31 - Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2019-2020 (2019), para quais complicações 

microvasculares associadas ao diabetes é contraindicado a prática de exercício de intensidade vigorosa e indicado a 

avaliação da sensibilidade cinestésica, RESPECTIVAMENTE? 

 

Neuropatia autonômica e doença renal diabética. 

 

Doença renal diabética e neuropatia autonômica. 

 

Neuropatia autonômica e neuropatia periférica. 

 

Retinopatia diabética e neuropatia periférica. 

 

Neuropatia periférica e doença renal diabética. 
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QUESTÃO 32 - Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2019-2020, qual conduta deve ser adotada 

quando uma pessoa com diabetes possuir 365 mg/dL de glicose no sangue e quantidade moderada de cetonas, antes 

de iniciar a sessão de exercício físico? 

 

Realizar somente exercício físico aeróbio. 

 

Realizar o exercício físico aeróbio seguido do exercício físico resistido. 

 

Realizar somente o exercício físico resistido. 

 

Realizar o exercício físico resistido seguido do exercício físico aeróbio. 

 

Não realizar exercício físico nesse dia. 

 

QUESTÃO 33 - Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2019-2020, qual conduta deve ser adotada 

quando uma pessoa com diabetes possuir 200 mg/dL de glicose no sangue, antes de iniciar a sessão de exercício 

físico? 

 

Iniciar o exercício e atrasar o consumo de carboidratos até que os níveis de glicose no sangue do paciente 
sejam menores que 150 mg/dL. 

 

Fornecer ao paciente 15-30 g de carboidratos de ação rápida antes do início do exercício. 

 

Fornecer carboidratos a partir do início do exercício (0,5-1,0 g/kg de massa corporal por hora de exercício), 
dependendo do tipo de exercício e da quantidade de insulina. 

 

Evitar os exercícios resistidos de moderada e alta intensidade. 

 

Monitorar o eletrocardiograma ao longo de todo o exercício físico aeróbio. 

 

QUESTÃO 34 - Segundo Martinez e colaboradores (2018), a prescrição do exercício físico aeróbico não deve 

ultrapassar o limiar isquêmico apresentado em teste de esforço físico, sendo recomendado que a intensidade seja 

prescrita abaixo do limiar isquêmico. A intensidade do exercício físico baseado na frequência cardíaca deve ser 

prescrita a quantos batimentos abaixo do limiar isquêmico? 

 

Dois batimentos por minuto. 

 

Quatro batimentos por minuto. 

 

Seis batimentos por minuto. 

 

Oito batimentos por minuto. 

 

Dez batimentos por minuto. 
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QUESTÃO 35 - Segundo Negrão, Barretto e Rondon (2019), qual mecanismo NÃO justifica a melhora da função 

endotelial após um programa de treinamento físico aeróbio? 

 

Aumento da síntese de óxido nítrico. 

 

Aumento na enzima óxido nítrico sintase. 

 

Diminuição da superóxido dismutase. 

 

Diminuição da endotelina. 

 

Aumento das células progenitoras endoteliais. 

 

QUESTÃO 36 - Segundo Negrão, Barretto e Rondon (2019), a participação regular em atividade física pode exercer 

efeitos benefícios para indivíduos com concentração normal de lípides e lipoproteínas, assim como na maioria dos 

indivíduos com dislipidemias. Qual alternativa representa esses benefícios? 

 

Diminuição na concentração plasmática de triglicérides e aumento na concentração plasmática de HDL-c. 

 

Diminuição na concentração plasmática de triglicérides e diminuição na concentração plasmática de HDL-c. 

 

Aumento na concentração plasmática de triglicérides e aumento na concentração plasmática de HDL-c. 

 

Aumento na concentração plasmática de triglicérides e diminuição na concentração plasmática de HDL-c. 

 

Manutenção na concentração plasmática de triglicérides e aumento na concentração plasmática de HDL-c. 

 

QUESTÃO 37 - Segundo Negrão, Barretto e Rondon (2019), para atletas ou pessoas assintomáticas o teste 

ergométrico pode ser útil para, EXCETO: 

 

Avaliar a capacidade funcional. 

 

Auxiliar na programação de exercícios físicos. 

 

Complementar a avaliação clínica rotineira. 

 

Determinar a duração da sessão de treinamento físico. 

 

Identificar indivíduos em risco de morte súbita. 
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QUESTÃO 38 - Segundo Negrão, Barretto e Rondon (2019), quais são os componentes do gasto energético total? 

 

Metabolismo de repouso, termogênese alimentar e termogênese por atividade física. 

 

Carboidrato, gordura e proteína. 

 

Exercício físico aeróbio, exercício físico resistido e atividades físicas da vida diária. 

 

Débito cardíaco, saturação de oxigênio e diferença artério-venosa de oxigênio. 

 

Respiração mitocondrial, síntese de ATP e degradação de gordura. 

 

QUESTÃO 39 - Segundo Negrão, Barretto e Rondon (2019), diversos efeitos biológicos têm sido descritos para tentar 

explicar a relação da prática regular de atividade física e a prevenção de câncer. Qual alternativa NÃO representa um 

desses efeitos biológicos? 

 

Diminuição da resistência à insulina. 

 

Melhora nas respostas imune inata e adquirida. 

 

Aumento do estresse oxidativo. 

 

Diminuição do tempo de trânsito intestinal ao aumentar a mobilidade. 

 

Redução de marcadores inflamatórios, como proteína C-reativa. 

 

QUESTÃO 40 - Segundo Negrão, Barretto e Rondon (2019), qual marcador que, associado à perda de massa muscular 

de pelo menos 5% nos últimos 12 meses, é utilizado para diagnóstico da caquexia do câncer? 

 

Aumento da HDL-c. 

 

Aumento da força muscular. 

 

Aumento da massa magra. 

 

Aumento do índice de massa corporal (IMC). 

 

Aumento da Fadiga. 



 

 

 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS 2023 

 

ÁREA PROFISSIONAL 

ENFERMAGEM 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 18 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS -------------- 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas no Cartão-Resposta, único documento que será utilizado para correção. 
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 
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QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 
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QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

QUESTÃO 11 - No Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta artigos da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, consta no art. 7º que “As Redes de Atenção à Saúde (RAS) estarão compreendidas no âmbito de 

uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestores”. No 

processo de implantação das RAS, considera-se importante que sejam observados os seguintes aspectos, EXCETO: 

 

Criação de uma imagem objetivo para a superação dos vazios assistenciais. 

 

Criação de sistema de regulação e governança para funcionamento da rede. 

 

Garantir a capilarização das ações das redes nos territórios como um todo. 

 

Financiamento sustentável e suficiente com vinculação a metas e resultados. 

 

Definição clara da população e território. 

QUESTÃO 12 - Em relação à atenção à saúde da população em situação de rua, a implantação dos consultórios na rua 

traz impactante e positiva perspectiva colaborativa entre as áreas de Atenção Básica e Saúde Mental, com vistas a 

uma co-gestão e acompanhamento da transição de modelos, ou seja, adequação dos Consultórios de Rua para 

Consultórios na Rua e os complexos desdobramentos desse processo. No ano de 2013, como estratégias de 

facilitação da transição dos consultórios de rua para os consultórios na rua e de implantação de novas equipes foram 

realizadas, EXCETO: 

 

Seminário Nacional de Saúde Mental na Atenção Básica e Consultórios na Rua, com a participação de mais de 
500 gestores de municípios acima de 200 mil habitantes. 

 

Oficinas de sensibilização para municípios elegíveis para a implantação de equipes de Consultório na Rua. 

 

Lançamento do Caderno de Atenção Básica de Saúde Mental. 

 

Proporção de atendimentos em saúde mental, exceto de usuários de álcool e drogas. 

 

Finalização do Manual de Cuidado com população em situação de rua, com tiragem impressa de 5 mil 
exemplares a serem distribuídos nacionalmente para as equipes de Atenção Básica e as de Consultórios na Rua, 
além de outras áreas afins. 
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QUESTÃO 13 - O Código de Ética de Enfermagem (Resolução nº 564, de 06 de novembro de 2017), trata sobre 

direitos, deveres e proibições aos profissionais da Enfermagem. O Capítulo III trata das proibições dos profissionais de 

enfermagem. Assinale a alternativa correspondente as PROIBIÇÕES: 

 

Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião 
e posição ideológica. 

 

Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de 
desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. 

 

Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e 
liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. 

 

Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, 
quando, nestas, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. 

 

Comunicar formalmente, ao Conselho Regional de Enfermagem, fator que envolva recusa e/ou demissão de 
cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a 
legislação do exercício profissional. 

 

QUESTÃO 14 - Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ter acesso, pelos meios de informação 

disponíveis, às diretrizes políticas, normativas, protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração, 

CORRESPONDE: 

 

Aos princípios. 

 

Aos direitos. 

 

Às responsabilidades. 

 

Aos deveres. 

 

Às obrigações. 

 

QUESTÃO 15 - De acordo com o Art. nº 112 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem são consideradas 

circunstâncias atenuantes, EXCETO: 

 

Cometer a infração por motivo fútil ou torpe. 

 

Realizar atos sob coação e/ou intimidação ou grave ameaça. 

 

Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 

 

Realizar atos sob emprego real de força física. 

 

Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar 
as consequências do seu ato. 
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QUESTÃO 16 - O rastreamento, considerado uma atividade de grande importância para saúde pública, consiste em 

um conjunto de procedimentos cujo objetivo é diagnosticar o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ou a condição de pré-

diabetes em indivíduos assintomáticos. Sobre as recomendações e conclusões das Diretrizes da Sociedade Brasileira 

de Diabetes (2019) no que se refere ao rastreamento da doença, assinale a alternativa CORRETA: 

 

Pacientes com exames de rastreamento para DM2 que apresentem glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL, 
glicemia de 2 horas pós-sobrecarga entre 140 e 200 mg/dL ou, ainda, HbA1c entre 5,7 e 6,5% são considerados 
diabéticos no estágio 1, sendo recomendado a Metformina. 

 

O rastreamento do DM2 em pacientes adultos assintomáticos está diretamente ligado à possibilidade de 
diagnóstico e tratamento precoce, no entanto não consegue minimizar os riscos de complicações 
microvasculares. 

 

Devem ser rastreados indivíduos acima de 45 anos ou, em qualquer idade aqueles pacientes que apresentam 
sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial ou história familiar de DM2. 

 

É considerado grau de recomendação A, a obrigatoriedade em solicitar o reteste em um intervalo de dois anos 
para aqueles pacientes com baixo risco de desenvolver diabetes e que tiveram resultado prévio normal. 

 

É recomendado reteste em um intervalo de dois meses para pacientes com pré-diabetes ou com fatores de 
risco para desenvolvimento de DM2. 

QUESTÃO 17 - O profissional de saúde deve manter-se atualizado e ser capacitado a educar e a treinar o usuário de 

insulina, os seus responsáveis e os cuidadores para a condução de um tratamento seguro. Sobre as vias de aplicação e 

velocidade de absorção da insulina, marque a alternativa CORRETA: 

 

A insulina de ação rápida é a única alternativa para aplicações por via intramuscular e endovenosa. 

 

Massagear o local de aplicação antes ou depois de injetar a insulina pode melhorar a sua absorção. 

 

A velocidade de absorção das insulinas humanas é discretamente maior quando elas são injetadas nos braços 
e, seguidamente, em abdome, coxas e nádegas. 

 

A via intradérmica (ID) deve ser evitada por apresentar uma absorção mais acelerada, com risco de causar uma 
hipoglicemia. 

 

A temperatura ambiente elevada, febre, banho quente e compressa quente diminuem a velocidade de 
absorção da insulina e podem causar hiperglicemia. 

QUESTÃO 18 - O International Working Group on the Diabetic Foot (IWFGD)  conceitua pé diabético como “infecção, 

ulceração e/ou destruição de tecidos moles associadas a alterações neurológicas e vários graus de doença arterial 

periférica (DAP) nos membros inferiores”. De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019), são 

recomendações para a prevenção de ulcerações nos pés em pessoas com diabetes mellitus, EXCETO: 

 

Instruir a pessoa com diabetes em risco 1 a 3 para não andar com os pés descalços, não usar sapatos sem meias ou 
com chinelos de sola fina, seja em ambientes fechados, seja ao ar livre. 

 

Prescrever calçados com efeito de alívio da pressão plantar (PP) para pessoa com diabetes em risco 1 a 3. O uso 
consistente deve ser encorajado. 

 

Instruir e incentivar a pessoa com risco 1 a 3 a inspecionar diariamente os pés e o interior dos calçados; lavar os pés 
diariamente e secar bem entre os dedos; usar emolientes para lubrificar a pele seca; cortar as unhas dos dedos dos 
pés de lado a lado; evitar o uso de agentes químicos ou qualquer outra técnica para remover calos ou 
hiperqueratose. 

 

Fornecer educação estruturada a uma pessoa com diabetes com risco 1 a 3 sobre o autocuidado adequado dos pés, 
para prevenir ulceração. 

 

Realizar anualmente o exame para detectar sinais ou sintomas de perda de sensibilidade protetora e doença arterial 
periférica, classificar o risco de ulceração e proceder ao seguimento. 



 

Página 9 de 18 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
ENFERMAGEM 

QUESTÃO 19 - A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) não deve ser compreendida sob prisma 

semelhante ao do Processo de Enfermagem (PE), uma vez que não ocorre em etapas. Entretanto, deveria ser 

compreendida a partir de seus pilares: método, pessoal e instrumentos – grandes áreas de conhecimento que 

representam as bases até o momento conhecidas para a utilização da SAE, enquanto ferramenta necessária à 

organização do trabalho profissional. Sobre os pilares acima, marque a alternativa INCORRETA: 

 

Os elementos constituintes do método são: o PE, a Teoria de Enfermagem e referenciais teóricos que dão 
sustentação ao cuidado de enfermagem como os protocolos assistenciais, os bundles, as diretrizes clínicas, os 
guidelines, as escalas de avaliação clínicas e os checklists. 

 

O índice de absenteísmo e rotatividade dos funcionários, o moral de trabalho do grupo, a produtividade e a 
qualidade do serviço executado podem ser considerados constituintes do pilar pessoal. 

 

São exemplos de instrumentos: o prontuário do paciente, a prescrição de Enfermagem, o plano de supervisão, 
o cronograma, o roteiro, o manual do serviço de enfermagem com suas normas, procedimentos e rotinas e o 
plano do desenvolvimento do funcionário. 

 

É considerado constituinte do pilar pessoal os exercentes de enfermagem, a organização do pessoal de 
enfermagem, o perfil profissional esperado, os papéis e responsabilidades de cada categoria, a legislação 
vigente, a formação de recursos humanos e o dimensionamento de pessoal de enfermagem. 

 

O pilar instrumentos extrapola a atividade de supervisionar, constituindo-se de inúmeros elementos que 
suportam a organização do ambiente assistencial e que permitem a prática de supervisão. 

 

QUESTÃO 20 - Um dos objeXvos específicos do tratamento do paciente hipertenso é obter o controle pressórico 

alcançando a meta de Pressão Arterial (PA) previamente estabelecida. Tal meta deve ser definida individualmente, 

sempre considerando a idade e a presença de Doença Cardiovascular (DCV) ou de seus Fatores de Risco (FR). Com 

relação à meta pressórica no hipertenso, marque a alternativa CORRETA: 

 

Para os hipertensos com Insuficiência Cardíaca ou episódio prévio de Acidente Vascular Encefálico, o 

tratamento anti-hipertensivo deve ser titulado até alcançar a meta de PA<150/90 mmHg. 

 

No hipertenso com Doença da Artéria Coronária, a meta terapêutica é manter a PA diastólica com valores 

abaixo de 70 mmHg. 

 

O tratamento da hipertensão nos indivíduos diabéticos deve procurar manter a redução da PA para valores 

inferiores a 120/70 mmHg. 

 

Nos indivíduos mais jovens e sem FR, podem-se alcançar metas mais baixas com valores inferiores a 110/80 

mmHg. 

 

Com relação à meta pressórica no hipertenso de baixo risco cardiovascular é recomendado valores abaixo de 

140/90 mmHg e, se tolerada, próximo a 120/80 mmHg. 
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QUESTÃO 21 - O enfermeiro deve estar habilitado a realizar o exame [sico do abdome, pois o conhecimento das 

alterações de saúde do paciente, bem como a coleta e a interpretação dos achados, são fundamentais para a 

obtenção de subsídios necessários à prestação da assistência qualificada.  Qual das opções a seguir apresenta a 

afirmativa INCORRETA em relação ao exame físico do abdome? 

 

Antes de iniciar o exame físico do abdome devemos solicitar ao paciente que esvazie a bexiga. 

 

Para a realização do exame [sico do abdome, é necessário dividir topograficamente o mesmo. Assim, o 
abdome é dividido em dois quadrantes e quatro regiões. 

 

Para um exame sistematizado do abdome, utilizam-se as técnicas propedêuticas, obedecendo à sequência: 
inspeção, ausculta, percussão e palpação. 

 

A palpação do abdome pode ser superficial e profunda, e auxilia na determinação do tamanho, forma, posição 
e sensibilidade da maioria dos órgãos. 

 

A ascite é o acúmulo de fluidos na cavidade peritoneal determinando um abdome proeminente com aumento 
na circunferência e submacicez à percussão dos flancos. 

 

QUESTÃO 22 - Em relação ao exame físico do aparelho respiratório é CORRETO afirmar: 

 

Deve ser realizado apenas a inspeção estática não sendo necessário realizar a inspeção dinâmica. 

 

Não é importante avaliar a expansibilidade torácica. 

 

Durante a percussão pulmonar devemos ouvir os murmúrios vesiculares em toda a extensão do tórax. 

 

Os sons anormais encontrados durante a ausculta pulmonar são denominados ruídos hidroaéreos e não ruídos 
adventícios. 

 

A técnica de palpação é empregada para avaliar os seguintes parâmetros: traquéia, estrutura da parede 
torácica, expansibilidade e frêmito. 

 

QUESTÃO 23 - É recomendado que os profissionais que atuam na assistência à saúde adotem diversas medidas para 

prevenção de Eventos Adversos (EA) associados ao uso de Cateteres Intravenosos Periféricos (CIVP). Dentre as 

afirmativas abaixo assinale a INCORRETA em relação a essas medidas. 

 

É importante selecionar o dispositivo antes da punção, de acordo com a avaliação do paciente e propriedades 
do fármaco que será infundido. 

 

Identificação precoce de quaisquer fatores contribuintes ao EA, adotando as medidas preventivas. 

 

Remover cateteres, na ausência de quaisquer complicações, e quando prescrito. 

 

Realizar a proteção do acesso venoso periférico durante o banho. 

 

Registrar diariamente os achados do local de inserção do CIVP e região adjacente no prontuário. 
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QUESTÃO 24 - O Enfermeiro se destaca como profissional da saúde responsável pela assistência ao paciente com 

lesão cutânea e tem como função definir as estratégias para a prevenção, avaliação e tratamento, visando reduzir o 

tempo de reparação tecidual, minimizar complicações e melhorar a qualidade de vida da pessoa com lesões. Sendo 

assim, para avaliação da lesão e elaboração da prescrição de enfermagem ao paciente, o enfermeiro NÃO DEVERÁ: 

 

Conhecer o comportamento fisiológico da lesão e as características teciduais apresentadas no leito da mesma. 

 

Ter conhecimento das coberturas e produtos adjuvantes utilizados para a realização do curativo e do 
tratamento da lesão. 

 

Reavaliar o paciente, o risco e/ou a lesão e não verificar a necessidade de mudanças e alteração do plano de 
cuidados ou prescrição de coberturas ou produtos adjuvantes 

 

Fazer a avaliação da lesão, pois fornece subsídio para um plano terapêutico adequado, viabilizando um 
tratamento eficaz e, consequentemente, a cicatrização. 

 

Utilizar métodos confiáveis para avaliação e monitoramento do processo de cicatrização de lesões como, por 
exemplo, o instrumento Bates-Jensen Wound Assessment Too. 

 

QUESTÃO 25 - Em relação à Lesão por Pressão (LP) é importante o enfermeiro agir de forma precisa, identificando 

precocemente os riscos para planejar e implementar as medidas de prevenção necessárias ao cuidado à integridade 

da pele. A maioria dos casos de LP pode ser evitada através da identificação das pessoas em risco e da implantação de 

estratégias de prevenção confiáveis. Em relação às medidas de prevenção, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Realizar avaliação de risco de todos os pacientes antes e durante a internação. 

 

Uso de barreiras protetoras da umidade excessiva, como, por exemplo: creme de barreira, película 
semipermeável e espuma de poliuretano. 

 

Manutenção da higiene corporal, mantendo a pele limpa e seca e também de ingestão nutricional (calórica e 
protéica) e hídrica adequadas. 

 

Uso de colchão especial, almofadas e/ou de coxins para aumentar a pressão. 

 

Mudança de posição a cada duas horas para reduzir a pressão local. 

 

QUESTÃO 26 - O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou, em 2020, as Orientações para colocação e 

retirada de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). Quanto à retirada destes equipamentos, assinale a 

alternativa CORRETA para a desparamentação. 

 

Primeiro retiramos o avental (ou capote) sem tocar a parte externa que pode estar contaminada. 

 

Com as duas mãos enluvadas, retire a primeira luva sem tocar a parte externa. 

 

O gorro é retirado com as mãos enluvadas para evitar encostar e contaminar a mão no gorro. 

 

A máscara cirúrgica só deve ser sobreposta à máscara N95 em casos de não haver máscaras suficientes para 
troca. 

 

A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95, mas sim sob a N95, quando necessário. 
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QUESTÃO 27 - O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren – MG) publicou em 2020 o Plano de 

Trabalho do Enfermeiro: subsídios para a realização do diagnóstico situacional do serviço de Enfermagem e 

proposição de plano de ação estratégico. Quanto à avaliação dos recursos humanos no diagnóstico situacional é 

CORRETO afirmar que: 

 

Após realizar o cálculo de pessoal baseado nos parâmetros da Resolução do Cofen, o enfermeiro deve analisar 
os resultados, realizar as correções pertinentes, analisar o quadro existente e o quadro necessário e apresentar 
os dados ao gestor e ao Coren-MG. 

 

O enfermeiro tem autonomia para a contratação de pessoal e assim, o enfermeiro responsável técnico não 
possui o dever de informar ao gestor o quantitativo que ele contratou. Faz cumprir o quantitativo necessário 
para a realização das atividades de enfermagem e se responsabilizar por tal cálculo. 

 

A confecção da escala diária de profissionais de enfermagem deve considerar a classificação de complexidade 
dos pacientes nas unidades em que ocorre observação e internação e é atribuição delegada apenas ao 
profissional enfermeiro e Técnico de Enfermagem. Por este motivo, recomenda-se que seja implantado um 
Sistema de Classificação de Paciente (SCP) diário nessas instituições, e que seja apropriado ao perfil da 
clientela. 

 

A avaliação dos recursos humanos de enfermagem baseia-se na avaliação do perfil da instituição e serviços que 
são ofertados, e não no perfil do paciente, procedimentos/cuidados que devem ser realizados pela equipe de 
enfermagem e total de horas despendidas para realizar esses procedimentos ou cuidados. 

 

As escalas dos profissionais de enfermagem, tanto de trabalho mensal e diária, devem ser elaboradas 
privativamente pelo enfermeiro, de forma a assegurar o quantitativo mínimo de profissionais de enfermagem 
para prestar assistência, articulando e integrando o processo de dimensionamento e distribuição de pessoal de 
enfermagem. Não se faz necessário garantir o mínimo de profissionais no setor caso haja profissionais em 
férias, em virtude de ser um direito garantido por lei. 

 

QUESTÃO 28 - No Plano de Trabalho do Enfermeiro, os instrumentos gerenciais de enfermagem têm um papel muito 

relevante como fonte de pesquisa e identificação da necessidade de atuação da educação permanente e em serviço 

para a enfermagem. Estes são o conjunto de instrumentos que visam subsidiar adequadamente a organização e os 

registros do serviço de enfermagem. Com relação a esta afirmativa, marque a assertiva CORRETA: 

 

Rotina: é um componente da organização de um serviço, mas não descreve sistematicamente todos os passos 
a serem dados para a realização das tarefas que compõem uma atividade. 

 

Procedimento Operacional Padrão (POP): é um instrumento que constitui no conjunto de normas e princípios 
para presidir a organização e o funcionamento de uma empresa, devendo ser elaborado preferencialmente 
pela entidade mantenedora (em equipe). 

 

Estatuto: é a descrição sistematizada, clara e objetiva de um determinado procedimento para o serviço. 

 

O checklist, especificamente, tem sido amplamente utilizado como um instrumento facilitador para 
identificação e resolução de “inconformidades ou não-conformidades” em vários processos de trabalho da 
enfermagem. 

 

Regimento: é o ato normativo de caráter inflexível, aprovado pela direção executiva, que dispõe sobre os 
objetivos, a organização, a política de funcionamento, as estruturas e as atribuições gerais, o pessoal, os 
impressos, rotinas, roteiros e relatórios, para conduzir e orientar o serviço; é mais minucioso, específico e rege 
o serviço. 
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QUESTÃO 29 - Dentre as orientações para colocação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), publicadas em 

2020 pelo Conselho Federal de Enfermagem a indicação CORRETA é: 

 

Colocar os EPI’s na seguinte ordem: capote ou avental, luvas, máscara cirúrgica, óculos ou protetor facial. 

 

A ordem sequencial nos casos de procedimentos geradores de aerossóis será: avental ou capote, gorro ou 
touca, máscara de proteção respiratória, luvas, óculos ou protetor facial. 

 

Coloque a máscara em seu rosto e prenda as alças atrás da cabeça, mantendo-as paralelas (nunca cruzadas). 

 

Para verificação positiva de vedação no correto uso da máscara, inspire profundamente. Se não houver 
vazamento, a pressão negativa fará o respirador agarrar-se no seu rosto. 

 

Se o gorro ou a touca aparentarem sinais de umidade, não precisam ser substituídos por outro durante o 
atendimento como acontece com as máscaras. 

 

QUESTÃO 30 - Em conformidade com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas 

práticas para o processamento de produtos para saúde, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro (V) ou 

falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(  ) O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga em pacote teste desafio com 

integradores químicos (classes 5 ou 6), segundo rotina definida pelo próprio Centro de Material Esterilizado (CME) ou 

pela empresa processadora.  

(   ) O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado uma vez ao dia. 

(  ) No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis deve ser adicionado um 

indicador biológico a cada carga, que deverá ser liberada apenas para uXlização após leitura posiXva do indicador 

biológico.  

(  ) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, em pacote 

desafio disponível comercialmente ou construído pelo CME ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado 

no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação de 

desempenho do equipamento de esterilização. 

 

V, F, F, V. 

 

F, F, V, V. 

 

V, V, F, F. 

 

F, V, F, V. 

 

F, F, F, V. 
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QUESTÃO 31 - A Nota Técnica nº 07/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dispõe acerca de 

orientações para prevenção e vigilância epidemiológica das infecções por Sars-CoV-2 (Covid-19), que indica algumas 

estratégias de triagem e de vigilância que podem ser adotadas dentro dos serviços de saúde. Analise as afirmaXvas 

abaixo, dê valores verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(   ) Essa nota técnica estabelece sistemas que exijam ou solicitem que os profissionais de saúde avaliem regularmente 

todos os pacientes quanto à probabilidade de terem Covid-19.  

(  ) A referida nota recomenda que se evitem rodízios de funcionários responsáveis por identificar situações 

potencialmente perigosas, como falhas nos procedimentos de biossegurança e uso ou descarte de equipamentos de 

proteção individual para evitar despadronização de protocolos.  

(   ) Segundo a mencionada na nota, deve-se solicitar diariamente que as equipes de saúde relatem e discutam sobre 

os pacientes identificados com sintomas e histórico compatíveis com Covid-19.  

(    )  Essa nota orientativa foi atualizada reconhecendo a transmissão comunitária do coronavírus em todo o território 

nacional. 

 

V, F, V, F. 

 

F, F, V, V. 

 

V, V, F, F. 

 

F, V, F, V. 

 

F, F, F, V. 

QUESTÃO 32 - O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) lançado em 1º de abril de 2013 pelo Ministério 

da Saúde (MS) propõe um conjunto de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de 

saúde - circunstâncias ou eventos que poderiam resultar ou que resultaram em dano desnecessário para o paciente. O 

Brasil compõe, junto com outros países, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, estabelecida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2004, que tem como principal proposta insXtuir medidas que aumentem a 

segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde. Baseado no PNSP, analise as afirmativas abaixo, 

atribuindo verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(    ) Uma das ações priorizadas pela OMS quanto à prevenção de eventos adversos é diminuir a infecção associada ao 

cuidado em saúde, por meio da campanha de higienização das mãos. 

(   ) O grau de complexidade que o cuidado de saúde aXngiu não deixa mais espaço para uma gestão de saúde não 

profissionalizada. Os descompassos entre os estabelecimentos de saúde inadequadamente geridos e a necessidade 

de lidar profissionalmente com organizações que operam em condições de alto risco tendem a provocar crises cada 

vez mais frequentes.  

(  ) Entre as definições de cultura de segurança do paciente, descritos na Portaria nº529/2013 - MS/GM, tem-se a 

cultura que prioriza metas financeiras e operacionais acima da segurança do paciente.  

(    ) O PNSP tem quatro eixos, a saber: o es_mulo a uma práXca assistencial segura, o envolvimento do cidadão na sua 

segurança, a inclusão do tema na comunidade e na população e o incremento de pesquisa acerca do tema. 
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V, F, F, V. 

 

V, V, V, F. 

 

V, V, F, F. 

 

F, V, F, V. 

 

F, F, F, V. 

QUESTÃO 33 - Uma paciente de 56 anos de idade realizou o exame citopatológico, sendo evidenciada lesão 

precursora de câncer de colo de útero. Com relação ao câncer de colo de útero, julgue as afirmativas abaixo e atribua 

(V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a que apresenta a sequência CORRETA: 

(   ) A neoplasia intraepitelial cervical grau I (NICI) tem alta probabilidade de regressão e não é considerada como 

lesão precursora do câncer de colo do útero.  

(  ) O câncer do colo do útero trata-se de anormalidades epiteliais conhecidas como NIC II e NIC III, além do 

adenocarcinoma in situ (AIS).  

(   ) O enfermeiro tem autonomia para coletar e realizar exames, bem como para encaminhar o usuário para serviços 

de referência.  

(   ) A infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV) apresenta-se, na maioria das vezes, de forma sintomática, com 

lesões subclínicas visíveis somente após o uso de reagentes, como o ácido acético e a solução de lugol, e por meio de 

técnicas de magnificação (colposcopia). 

 

V, F, F, V. 

 

V, V, V, F. 

 

F, F, V, V. 

 

F, V, F, V. 

 

F, F, F, V. 

QUESTÃO 34 - A busca ativa de sintomático respiratório (SR) é uma importante estratégia para o controle da 

Tuberculose (TB), uma vez que permite a detecção precoce das formas pulmonares. Assinale o exame que está 

indicado prioritariamente, para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes: 

 

Avaliação histológica de fragmento de tecido obtido por biópsia. 

 

Cultura para micobactéria. 

 

Exame microscópico direto – baciloscopia direta. 

 

Teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB). 

 

Radiografia de tórax. 
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QUESTÃO 35 - Sobre a Infecção Latente pelo M. tuberculosis (ILTB) é CORRETO afirmar: 

 

A prova tuberculínica (PT) é utilizada para diagnóstico de ILTB. 

 

Os indivíduos com ILTB são os principais transmissores da doença. 

 

Trata-se da condição mais grave da doença em crianças. 

 

O tratamento é realizado em regime hospitalar, por via venosa. 

 

Para o controle bacteriológico, é fundamental a realização de baciloscopia mensal nos casos de ILTB. 

 

QUESTÃO 36 - A primeira manifestação da doença é caracterizada por uma úlcera, geralmente única e indolor, com 

borda bem definida e regular, base endurecida e fundo limpo, que ocorre no local de entrada da bactéria (pênis, 

vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais do tegumento). A afirmativa acima refere-se a qual doença? 

 

Linfogranuloma venéreo (LGV). 

 

Cancroide. 

 

Sífilis. 

 

Herpes genital. 

 

Donovanose. 

 

QUESTÃO 37 - O registro adequado da vacina administrada é fundamental para geração da informação que subsidia a 

tomada de decisão e desencadeamento do processo informação-decisão-ação pelos gestores, especialmente na 

vigilância das coberturas vacinais. Sobre o registro de dose da vacina administrada NÃO podemos afirmar: 

 

Na falta do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS), não se pode 
realizar a vacinação, pois todo cidadão deve ser identificado para fins de seguimento quanto ao esquema 
vacinal completo e possíveis eventos adversos pós-vacinação. 

 

O vacinômetro é um instrumento gráfico em formato de seringa de aplicação de vacina, para 
acompanhamento das coberturas vacinais, pelos trabalhadores de saúde e público em geral, durante as 
campanhas de vacinação. 

 

A qualidade dos registros dos sistemas de informação é definida por alguns atributos, destacando-se a 
completude, a oportunidade, a regularidade e a representatividade. 

 

Em 2019, foi oficializada a integração dos sistemas de informação da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS 
AB) com o SI-PNI. 

 

A caderneta ou o cartão de vacinação é um documento físico, geralmente em papel, comprovante de vacinação 
que é entregue diretamente ao cidadão vacinado para controle pessoal das doses de vacinas recebidas e dos 
respectivos agendamentos de acordo com o Calendário Nacional de Imunização. 
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QUESTÃO 38 - A gestação é uma condição fisiológica, mas ainda assim é uma sobrecarga para o organismo materno 

com aumento nas necessidades de vários macro e micronutrientes que nem sempre consegue-se atingir com a dieta, 

e por isso existem recomendações de suplementação de alguns compostos na pré-concepção, gravidez e também 

após o parto.  Em relação às suplementações recomendadas no ciclo-gravídico puerperal, avalie as afirmações a 

seguir e marque a afirmativa INCORRETA: 

 

A suplementação de ferro reduz em 70% o risco de anemia materna na gestação a termo, sendo recomendada 
a dose de 60mg de ferro elementar/dia a partir da 20ª semana até o parto. 

 

A suplementação diária oral de ferro e ácido fólico é recomendada como parte da assistência pré-natal para 
reduzir o risco de baixo peso no nascimento, anemia materna e deficiência de ferro. 

 

O fechamento do tubo neural se dá ao redor da 6ª semana de gestação e existem evidências de que o ácido 
fólico é essencial na prevenção dos defeitos de fechamento de tubo neural, como espinha bífida ou 
meningomielocele. 

 

Recomenda-se o uso de ácido fólico na dose de 0,4 a 0,8mg/dia (40 gotas da solução 0,2mg/mL), para 
gestantes com baixo risco para defeitos de fechamento do tubo neural. Para gestantes com alto risco para 
defeitos de fechamento de tubo neural (cirurgia bariátrica; antecedentes de malformações neurológicas; uso 
concomitante de antagonistas de ácido fólico, como o ácido valproico, em caso de epilepsia) recomenda a dose 
de 5,0mg/dia. 

 

O ácido fólico é recomendado no período de 1 mês antes da gravidez até a 16ª semana gestacional. 

 

QUESTÃO 39 - Todas as gestantes devem realizar os exames complementares de rotina da gravidez, sendo que na 

gestação de alto risco o plano de cuidados pode considerar a necessidade de outros exames especializados ou de um 

monitoramento mais frequente de determinadas situações. A gestante deve ser sempre informada sobre a finalidade 

dos exames na detecção de situações que podem comprometer sua saúde e a do bebê. Em relação aos exames que 

devem ser ofertados à mulher durante a gestação, assinale a opção INCORRETA. 

 

O Teste oral de tolerância para glicose (glicemia de jejum e 1 e 2 horas após 75g de dextrosol) deve ser 
realizado preferencialmente entre 24ª e 28ª semana. 

 

Caso seja possível apenas um exame de ultrassonografia obstétrica, a realização entre 20 e 24 semanas auxilia 
na datação, sem grande erro e permite estudo morfológico. No entanto, em situações ideais, recomenda 
realizar o primeiro exame entre 11 e 13 semanas, para datação. 

 

O exame citopatológico do colo do útero pode ser realizado durante toda a gestação, mas, preferencialmente 
deve ser coletado na primeira avaliação do pré-natal. Se forem identificadas alterações, dar prosseguimento à 
propedêutica. 

 

Faz parte dos exames solicitados no primeiro trimestre de gestação: tipagem sanguínea, coombs indireto, 
hemograma, eletroforese de hemoglobina, glicemia de jejum, teste rápido para sífilis e VDRL, HIV, hepatite B 
ou sorologias, toxoplasmose (IgM/IgG), e urina tipo 1. 

 

A ultrassonografia obstétrica deve ser solicitada/realizada logo na primeira avaliação, e posteriormente 
bimestralmente nas gestações de alto risco. 
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QUESTÃO 40 - O abortamento constitui umas das síndromes hemorrágicas da primeira metade da gestação. Sobre o 

aborto, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

O aborto é a complicação mais comum da gravidez. 

 

O aborto espontâneo é definido como gestação intrauterina não viável até 20-22 semanas ou peso fetal de 500 
g. 

 

Na maioria dos abortos espontâneos a morte do embrião ou feto é acompanhada por hemorragia da decídua 
basal, seguida por necrose tecidual, que estimula as contrações uterinas e precede a expulsão. 

 

O toque vaginal bimanual permite a determinação da dilatação cervical e pode auxiliar na estimativa da idade 
gestacional e no esvaziamento uterino. 

 

O conceito clássico de aborto espontâneo de repetição (AER) é de três ou mais perdas gestacionais 
espontâneas e consecutivas. 



 

 

 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS 2023 

 

ÁREA PROFISSIONAL 

FARMÁCIA 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 17 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS -------------- 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas no Cartão-Resposta, único documento que será utilizado para correção. 
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 



 

Página 4 de 17 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
FARMÁCIA 

QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 
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QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 
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QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

QUESTÃO 11 - Segundo a Lei nº 13021/14 “é de responsabilidade do poder público assegurar a assistência 

farmacêutica, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, de universalidade, equidade e 

integralidade”.Assinale a afirmativa INCORRETA quanto a organização da Assistência Farmacêutica (AF) na estrutura 

das redes de atenção à saúde: 

 

A efetiva melhoria na saúde da população não pode ser alcançada pelo acesso ao medicamento, por si só. A 
não adesão ao tratamento farmacológico prescrito é identificada como causa importante para gastos 
desnecessários para o sistema de saúde, sendo fundamental a gestão técnica da AF integrada ao processo de 
cuidado. 

 

A discussão sobre o uso racional de medicamentos necessita pautar-se em novos paradigmas sobre a política 
de Assistência Farmacêutica, tais como: a medicina baseada em evidências e a avaliação de tecnologias em 
saúde. 

 

Constata-se uma lacuna significativa na comunicação técnica entre o SUS e o judiciário nas decisões 
envolvendo o acesso a medicamentos. Caso essa falha não seja corrigida, a política de AF não terá o potencial 
catalisador para mudanças sociais na medida esperada. 

 

Dentre os propósitos dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs) está o respaldo do Ministério da 
Saúde nas decisões judiciais envolvendo a AF. 

 

A estruturação da AF na Rede de Atenção à Saúde diante de inovações na avaliação de tecnologias em saúde 
coloca a AF como “atividade fim”, ou seja, compondo o sistema de apoio logístico. 
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QUESTÃO 12 - A gestão da Assistência Farmacêutica (AF) no Sistema Único de Saúde (SUS) envolve o planejamento de 

ações abrangendo os Componentes Básico, Estratégico e Especializado. Assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

A gestão não é produto de um gerente, é produto da gerência. Gerência é um fenômeno relacional, que envolve 
equipes, sendo, portanto, coletivo por concepção. 

 

As estratégias de gestão vão além do medicamento e o acesso a esse insumo. Incluem iniciativas de capacitação 
abrangendo a saúde indígena, a Farmácia Popular do Brasil e a utilização de sistemas informatizados, tal como o 
Hórus. 

 

Aplicando os pressupostos de gestão como atividade técnica, política e social, os diferentes estilos de gestão são 
caracterizados pelo perfil do gestor máximo em cada esfera de governo, independendo do controle social. 

 

De forma geral, a gestão da AF no país ainda fica isolada do contexto da saúde e encontra-se pouco 
institucionalizada, se considerados os preceitos da gestão clínica do medicamento. 

 

Dentre as estratégias para o componente especializado da AF está a publicação dos protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas (PCDTs), que avançam na criação da política pública baseada em evidências para diversas doenças. 

QUESTÃO 13 - As Redes de Atenção à Saúde (RAS), como a estratégia de organização do sistema de Saúde, tem o potencial 

de incrementar o desempenho do SUS em termos de acesso, de qualidade e de eficiência econômica. Sobre a relação da 

Assistência Farmacêutica (AF) na RAS e sua organização, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A organização da AF deve refletir uma estrutura que proporcione boa capacidade de resposta às necessidades 
coletivas em saúde na vigência de estado de emergência em detrimento do controle dos processos de gestão 
logística de medicamentos. 

 

O eixo de atenção da política de AF, desde a sua origem e com a evolução dessa política setorial, deixa de estar 
voltado apenas ao suprimento de medicamentos e passa a envolver os distintos aspectos do fazer em saúde, como 
parte de serviços estruturados, qualificados e com fontes de financiamento absolutamente definidas. 

 

As definições estabelecidas em 2006, a partir do Pacto pela Saúde, fragilizaram a compreensão da AF como parte 
estratégica da Política Nacional de Saúde, especialmente quanto aos recursos financeiros para a sua estruturação e 
implementação, nos diferentes níveis de complexidade. 

 

Na gestão logística da AF, muitas vezes, são necessárias medidas excepcionais para viabilizar o acesso ao 
medicamento mesmo que com isso os princípios da regionalização, integralidade e universalidade não sejam 
corretamente garantidos nos diferentes níveis de atenção. 

 

A organização da AF como atividade meio e, predominantemente, como atividade logística, possibilita melhor 
capacidade de resposta às necessidades coletivas, pois gerenciar a assistência farmacêutica é aliar todo o saber e 
fazer tecnicamente qualificado do farmacêutico. 

QUESTÃO 14 - Sobre o planejamento em saúde, abrangendo a Assistência Farmacêutica (AF), assinale a afirmativa 

CORRETA: 

 

O planejamento da Assistência Farmacêutica não se traduz claramente pelo estabelecimento dos seus Componentes 
Básico, Estratégico e Especializado. 

 

Todo processo de decisão é uma ação política porque envolve escolhas, confrontos de opiniões e de interesses. As 
decisões, por sua vez, são resultado de negociações entre diferentes alternativas e prioridades. 

 

É importante identificar os requisitos necessários para desenvolver processos de gerência/gestão, os quais, pela 
linha de pensamento de Carlos Matus se diferenciam substancialmente dos conceitos de governo e gerência. 

 

O planejamento mais adequado ao SUS é o normativo em que os grandes especialistas podem decidir, centrados, 
predominantemente, no “conhecimento técnico”. 

 

No método do planejamento estratégico para o SUS, o vértice da governabilidade significa a importância de manter 
e mobilizar recursos operacionais, técnicos e humanos para a consecução do projeto. 
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QUESTÃO 15 - Quanto à avaliação da Assistência Farmacêutica e dos sistemas de saúde, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

As três linhas predominantes de abordagens para avaliação em saúde são: investigação avaliativa, avaliação 
para decisão e avaliação para gestão. 

 

A combinação de abordagens qualitativas e quantitativas permite avaliar programas de saúde de forma mais 
abrangente. 

 

Na consideração dos pilares da qualidade em modelos de avaliação em saúde, entende-se como eficiência o 
custo com o qual dada melhoria na saúde é alcançada. 

 

O esforço é relevante do ponto de vista gerencial, porque, quando se é avaliado, o que está em jogo são os 
modos de fazer, os meios e não os fins / os resultados. 

 

Em processos avaliativos, o significado de eficácia diz respeito ao melhor que se pode fazer nas condições mais 
favoráveis. Enquanto, efetividade, relaciona-se à melhoria na saúde nas condições usuais da prática cotidiana. 

 

QUESTÃO 16 - Com base no trecho a seguir, analise as afirmativas e assinale aquela que apresentar concepção 

INCORRETA em relação às articulações entre a logística farmacêutica, o uso racional de medicamentos e os resultados 

em saúde: 

“A Assistência Farmacêutica apresenta componentes de natureza técnica, científica, de inovação tecnológica e 

operativa, a serem ordenados conforme sua complexidade, tendo por objeto a relação com os usuários e as suas 

necessidades”. (BRASIL, 2014) - Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica 

 

Situações de emergência ou inesperadas e com relatos de aumento exponencial da demanda por 
medicamentos são difíceis de serem administradas em sistemas de saúde nos quais a cadeia de suprimentos é 
baseada no histórico de consumo. 

 

A discussão sobre os sistemas de informação e a assistência farmacêutica é fundamental na gestão clínica e 
epidemiológica e na pesquisa, bem como no financiamento da assistência farmacêutica. 

 

Desabastecimentos podem ser mitigados quando o aumento da demanda for compensado pelo aumento da 
produção. Entretanto, isso dependerá da capacidade produtiva no país e/ou dos processos de aquisição 
envolvendo importações. 

 

As questões logísticas, fundamentais para a garantia da acessibilidade aos medicamentos, devem ser 
consideradas atribuições exclusivas dos profissionais farmacêuticos e deve-se instituir o medicamento como 
objeto da assistência farmacêutica. 

 

O modelo de gestão por processos nos serviços farmacêuticos organiza o trabalho de gestão em 
macroprocessos gerenciais que são transversais aos serviços de abastecimento e de cuidado farmacêutico. 
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QUESTÃO 17 – Segundo o documento publicado pelo Conselho Federal de Farmácia (2016) que traz o arcabouço legal 

para a organização dos serviços farmacêuticos, assinale a alternativa CORRETA: 

 

O rastreamento em saúde possibilita a identificação provável de doença ou condição de saúde, desde que 
direcionado ao público alvo correto, ou seja, pessoas com fatores de risco já identificados ou sob risco de 
adoecer. O farmacêutico pode realizá-lo por meio de procedimentos, exames ou aplicação de instrumentos de 
entrevista validados. 

 

O acompanhamento farmacoterapêutico é um serviço provido pelo farmacêutico durante vários encontros 
com o paciente, sendo recomendada a documentação, em prontuário, dos procedimentos e orientações 
executados nos casos em que o farmacêutico tiver acesso ao mesmo. 

 

A dispensação é um ato privativo do farmacêutico, que tem por finalidade propiciar o acesso ao medicamento 
e o seu uso adequado, cujo processo de trabalho necessita ser ressignificado no país de modo a possibilitar a 
exploração de todas as suas potencialidades enquanto serviço clínico. 

 

A conciliação de medicamentos é um serviço clínico provido por farmacêuticos especificamente nos casos em 
que o paciente for submetido à internação hospitalar, ou seja, quando acessar o nível terciário de atenção à 
saúde. 

 

Os serviços farmacêuticos são tecnologias leves em saúde e, como tais, não podem ser avaliados por meio das 
ferramentas de Avaliação das Tecnologias em Saúde. Do ponto de vista da pesquisa, por outro lado, existem 
diferentes desenhos metodológicos considerados adequados para avaliar intervenções em saúde e são 
aplicáveis aos serviços farmacêuticos. 

 

QUESTÃO 18 - As características gerais das formas farmacêuticas devem ser levadas em consideração no momento 

da orientação e da escolha daquela mais adequada a cada paciente e condição de saúde, contribuindo para o uso 

racional de medicamentos. Assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

Quanto aos comprimidos sublinguais, estão elencados como aspectos positivos da eficácia atribuída a eles, a 
ação rápida e a metabolização indireta. 

 

A respeito da segurança das formas orais podemos considerar como aspectos negativos a ocorrência de valores 
de picos baixos, absorção incerta e irritação gástrica. 

 

Consideram-se características positivas, em termos de conveniência das preparações retais, o fato de uso em 
casos de pacientes apresentando náusea, vômitos e dificuldade para engolir. 

 

Quanto ao aspecto da eficácia, as formas orais apresentam absorção incerta e metabolização indireta, por 
outro lado, podem promover um efeito gradual. 

 

Quanto à segurança das preparações injetáveis, há a preocupação com o risco de superdosagem e esterilização 
problemática. 
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QUESTÃO 19 - Com base no caso clínico descrito a seguir, assinale a alternativa que apresenta somente afirmativas 

CORRETAS: 

“Homem, 40 anos, apresenta prescrição médica de Itraconazol 200mg (2 comprimidos ao dia, por 28 dias), 

hipotireoidismo diagnosticado há 1 ano e em uso de Levotiroxina 100mcg (1 vez ao dia). Não refere alergias a 

medicamentos e solicitou um antiácido”. 

 

Quando há uso de medicamentos devemos avaliar a tríade necessidade-efetividade-segurança. Entretanto, 
neste caso, há um diagnóstico confirmado, sendo necessário avaliar apenas a efetividade e a segurança. 

 

O paciente em questão poderá fazer uso concomitante dos dois medicamentos prescritos, pois não há 
interações entre eles. O antiácido (isento de prescrição) também poderá ser utilizado concomitantemente, não 
havendo interferência na ação de itraconazol e levotiroxina. 

 

O farmacêutico deverá orientar a administração do itraconazol pelo menos 2 horas antes ou 2 horas após a 
administração de qualquer antiácido para evitar redução da biodisponibilidade. 

 

O uso do antiácido, por automedicação, pode ser orientado pelo farmacêutico após avaliação da necessidade e 
segurança, pois se trata de uma condição de saúde autolimitada. 

 

O paciente deverá ser encaminhado ao médico para avaliar o uso de antiácido, em qualquer caso. 

QUESTÃO 20 - A anamnese constitui importante etapa em um processo de cuidado em saúde. Sobre esse 

procedimento, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A anamnese tem a finalidade de conhecer a história de saúde e elaborar o perfil farmacoterapêutico. 

 

A coleta de dados do paciente é realizada durante a anamnese para identificação das necessidades de saúde e 
pode ser realizada pelo farmacêutico. 

 

As necessidades de coleta de dados são completamente diferentes entre pacientes diversos, como por 
exemplo, um idoso hipertenso e diabético e um adulto que inicia tratamento para hiperlipidemia e sem 
comorbidades. 

 

A avaliação da farmacoterapia pode ser feita baseada em critérios explícitos (por exemplo, a lista de 
medicamentos inadequados em idosos) e implícitos (Medication Appropriateness Index – MAI). 

 

No processo de semiologia, durante o acompanhamento farmacoterapêutico, a anamnese deve ser realizada 
pelo médico de referência e não pelo farmacêutico. 

QUESTÃO 21 - Sobre o plano de cuidado elaborado durante o acompanhamento farmacoterapêutico, analise as 

afirmativas e assinale a CORRETA: 

 

O plano pode incluir intervenções farmacêuticas, como a reorganização do regime terapêutico, da provisão de 
materiais, da educação ao usuário e do encaminhamento a outros profissionais. 

 

As condutas do plano são comunicadas ao médico ou à equipe Estratégia Saúde da Família (ESF) responsável 
pelo usuário e não devem ser transferidas diretamente a este para evitar conflitos éticos. 

 

Caso sejam necessários ajustes na farmacoterapia, o farmacêutico poderá realizá-los mediante concordância 
do paciente. 

 

Não é recomendado que se forneça ao paciente, ao final da consulta farmacêutica, a lista completa dos 
medicamentos em uso e a descrição das condutas e/ou intervenções, sob o risco de haver confundimento e 
não adesão. Todos os documentos gerados devem ser entregues ao médico. 

 

O plano de cuidado elaborado pelo farmacêutico deverá se restringir às medidas farmacológicas a serem 
implementadas, com vistas ao alcance das metas terapêuticas. 
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QUESTÃO 22 - Analise as afirmativas I, II e III e indique a alternativa CORRETA: 

I. Mulher, 40 anos, utiliza o medicamento pantoprazol 40mg há três anos, o qual adquire em farmácia privada ou 

recebe amostras do sobrinho, representante comercial do fabricante. Quando iniciou o uso foi por indicação de sua 

vizinha após se queixar de “dores no estômago”. Sabe-se que esta paciente faz acompanhamento na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) de seu bairro para a condição de osteoporose. 

II. Homem, hipertenso, apresenta média do valor de pressão arterial = 155 x 98 mmHg. Faz tratamento para essa 

condição com o medicamento enalapril 10mg (1-0-0), prescrito. Durante a investigação clínica constatou-se boa 

adesão ao tratamento e não se identificou outras morbidades ou condições clínicas que impactam no controle 

pressórico. 

III. Paciente J.C.M. tem diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 há um ano e apresenta média da glicemia em jejum de 

= 172 mg/dL. Possui prescrição de metformina XR 500mg (0-0-2), porém a mesma afirma tomar o medicamento 

apenas quando sente tontura ou boca seca, pois sabe que o “diabetes está alto”. 

 

As afirmativas I e III apresentam problemas relacionados à farmacoterapia de necessidade. 

 

As afirmativas I, II e III apresentam problemas relacionados à farmacoterapia. A afirmativa I apresenta 
problema de necessidade, a II de efetividade e a III de não adesão. 

 

As afirmativas I, II e III apresentam problemas relacionados à farmacoterapia. A afirmativa I apresenta 
problemas de necessidade e segurança, a II de efetividade e a III de não adesão. 

 

Apenas II e III, sendo a primeira um problema de efetividade e a segunda um problema de adesão à terapia 
medicamentosa. 

 

Nenhuma das alternativas apresenta problemas relacionados à farmacoterapia. 

QUESTÃO 23 - Segundo CORRER e OTUKI (2013), assinale a alternativa que apresenta somente afirmações CORRETAS 

e mais completas em relação ao processo de cuidado envolvendo a farmacoterapia: 

 

O processo de cuidado farmacêutico é estruturado em etapas definidas (método clínico) que consistem, 
essencialmente, em: acolher, organizar a história clínica e farmacoterapêutica, avaliar as necessidades de 
saúde e os problemas relacionados à farmacoterapia, estabelecer um plano de cuidado com a orientação do 
médico e monitorar a evolução do paciente. 

 

O método clínico é universal e por isso comum a todas as profissões da saúde, consistindo, essencialmente, 
em: acolher, organizar a história clínica familiar, avaliar as necessidades de saúde, estabelecer um plano de 
cuidado e monitorar a evolução do paciente. 

 

Segundo o método clínico, o plano de cuidado deve ser estabelecido no início do processo de cuidado 
farmacêutico para que as metas sejam definidas de acordo com a realidade de cada paciente. Em seguida, 
deve-se organizar a história clínica e avaliar os problemas relacionados à farmacoterapia e, por fim, monitorar a 
evolução do paciente. 

 

As etapas do método clínico são aplicadas no processo de cuidado farmacêutico, consistindo em: acolher, 
organizar a história clínica e farmacoterapêutica, avaliar as necessidades de saúde e os problemas relacionados 
à farmacoterapia, estabelecer um plano de cuidado, monitorar e registrar a evolução do paciente. 

 

O processo de cuidado farmacêutico é estruturado em etapas definidas (método clínico) que consistem, 
essencialmente, em: acolher, organizar a história clínica familiar atual e pregressa, avaliar as necessidades de 
saúde e os problemas relacionados à farmacoterapia, estabelecer um plano de cuidado com a orientação do 
médico e monitorar a evolução do paciente. 
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QUESTÃO 24 - Segundo CORRER e OTUKI (2013), assinale a alternativa CORRETA: 

 

A farmácia social, como um campo que abrange competências necessárias para uma nova práxis, integra o 
farmacêutico na equipe multidisciplinar de saúde, capacitando-o a compreender o processo saúde-doença sem 
intervir diretamente sobre o mesmo. 

 

As farmácias comunitárias públicas, em especial, têm como característica essencial o potencial de agregar as 
ações de gestão técnica da AF em detrimento da gestão clínica do medicamento, funcionando, assim, como 
espaço de apoio aos demais pontos da rede de atenção à saúde. 

 

A gestão clínica do medicamento consiste em um conjunto de tecnologias que se beneficiam do trabalho 
multiprofissional, diferentemente das demais atividades da Assistência Farmacêutica (AF), por se tratar de 
atribuições específicas do farmacêutico. 

 

O farmacêutico deve assumir compromisso sanitário de forma individualizada às necessidades relacionadas aos 
medicamentos de cada utente sob seus cuidados, ficando a cargo da equipe multidisciplinar as ações voltadas à 
coletividade. 

 

O cuidado farmacêutico precisa atender a padrões de qualidade pré-estabelecidos, nos moldes da acreditação 
em saúde, devendo ocorrer por meio da interação direta profissional-utente. 

 

QUESTÃO 25 - Leia o trecho de texto, a seguir, referente à matéria veiculada no Jornal da USP em 2020, “Desafio 

médico é melhorar a adesão ao tratamento de doenças cardiovasculares” e assinale a alternativa INCORRETA: 

“Dados derivados de pesquisas feitas nos Estados Unidos demonstram que pessoas que já tiveram infarto, derrame ou 

alteração no coração, e que pararam de tomar a medicação, chegaram a ter 20% mais chances de vir a óbito. Dessa 

forma, o problema da adesão acaba sendo um dos grandes desafios aos profissionais de saúde, mas não apenas a 

adesão ao tratamento médico e, sim, à mudança na alimentação e no estilo de vida”. Jornal da USP no Ar 1ª edição 

27/10/2020 

 

A não adesão dos usuários à farmacoterapia compromete de forma bastante significativa os resultados em 
saúde e o orçamento destinado à saúde, principalmente entre aqueles portadores de doenças crônicas e com 
tratamentos mais complexos. 

 

Dentre os fatores que mais influenciam a adesão estão a escolaridade, a compreensão da doença, o histórico 
familiar de doenças cardiovasculares e o tipo de combinação medicamentosa utilizada. 

 

A questão da adesão ao tratamento no Brasil continua sendo praticamente negligenciada, sendo uma exceção 
alguns serviços especializados no tratamento do HIV e AIDS. 

 

Em um serviço de dispensação não é possível afirmar se os medicamentos dispensados foram utilizados 
adequadamente, porém os registros das dispensações realizadas podem identificar precocemente os usuários 
em risco de não adesão. 

 

Desde que o regime de dose seja o mais simples possível para favorecer a adesão dos pacientes e que os 
profissionais façam o monitoramento dos resultados, os conhecimentos dos pacientes sobre a terapêutica e a 
doença não interferem na adesão ao tratamento. 
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QUESTÃO 26 - Os análogos de prostaglandinas, como o misoprostol, possuem ação citoprotetora na mucosa 

gastrintestinal e tem seu emprego aprovado para este uso. Marque a alternativa que explica a ação citoprotetora do 

misoprostol. 

 

potencializa a secreção de muco e íons bicarbonato. 

 

neutraliza a secreção ácida. 

 

antagoniza as drogas antiinflamatórias não esteróides. 

 

alivia os sintomas da úlcera. 

 

reveste a mucosa gástrica. 

 

QUESTÃO 27 - O uso prolongado de isoniazida no tratamento da tuberculose pode causar deficiência nutricional e 

causa sintomas tóxicos, especialmente, no sistema nervoso central e periférico. Qual a vitamina deve ser 

suplementada para se prevenir estes efeitos tóxicos? 

 

Vitamina A 

 

Vitamina K 

 

Vitamina C 

 

Piridoxina 

 

Tiamina 

 

QUESTÃO 28 - O AMPc (AMP cíclico) é um mensageiro intracelular envolvido na resposta farmacológica de diversas 

substâncias nas células humanas, incluindo vários hormônios. Marque a alternativa que possui um fármaco que NÃO 

potencializa os níveis de AMPc celular. 

 

ACTH (Corticotropina) 

 

Calcitonina 

 

Isoproterenol 

 

Hidrocortisona 

 

Glucagon 

 

 

 

 



 

Página 14 de 17 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
FARMÁCIA 

QUESTÃO 29 - Os agentes antivirais têm sido extensamente testados contra o vírus da COVID-19. A Amantadina é um 

agente anti-influenza utilizada na profilaxia da doença. Marque a alternativa que descreve o mecanismo de ação 

deste medicamento: 

 

Impede a produção de proteína do capsídeo viral. 

 

Impede a liberação do vírion. 

 

Impede o desnudamento da partícula. 

 

Impede a síntese de ácidos nucléicos. 

 

Impede a adsorção da partícula viral. 

 

QUESTÃO 30 - O cloranfenicol é um antimicrobiano que por muitas décadas foi a única droga realmente eficaz no 

tratamento de salmoneloses. Alguns dos seus efeitos tóxicos graves, como a síndrome do bebê cinzento e anemia 

aplástica, restringiu muito o seu uso. Marque a alternativa que descreve o mecanismo de ação do claranfenicol. 

 

Ligação a subunidade 30S do ribossomo bacteriano. 

 

Ligação a subunidade 50S do ribossomo bacteriano. 

 

Inibição da síntese da membrana celular bacteriana. 

 

Inibição da síntese da parede celular bacteriana. 

 

Inibição da enzima dihidrofolatoredutase. 

 

QUESTÃO 31 - As penicilinas foram os primeiros antimicrobianos amplamente utilizados na pratica clínica. Seu 

mecanismo de ação envolve a inibição da síntese da parece celular bacteriana. Marque a alternativa que NÃO indica 

um antimicrobiano que age por inibir a síntese da parede bacteriana. 

 

Bacitracina 

 

Cicloserina 

 

Cefalexina 

 

Vancomicina 

 

Polimixina 
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QUESTÃO 32 - A doença pulmonar obstrutiva crônica obstrui as vias aéreas, tornando a respiração difícil, causando 

sintomas de falta de ar aos esforços e que pode progredir até para atividades corriqueiras como trocar de roupas ou 

tomar banho. Um dos tratamentos aplicáveis é o uso de broncodilatadores. Marque a alternativa que indica um 

medicamento que NÃO possui efeitos broncodilatadores. 

 

Teofilina 

 

Albuterol 

 

Efedrina 

 

Cromoglicato 

 

Ipratrópio 

 

QUESTÃO 33 - A doença de Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Causa 

tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Pode ser 

tratada com medicamentos que atuam no processo de neurotransmissão, não apenas combatendo os sintomas, 

como também retardando o seu progresso. Sobre o tratamento, marque a alternativa que justifica o uso da 

carbidopa na doença de Parkinson: 

 

É um precurso de levodopa. 

 

É um agonista dos receptores de dopamina. 

 

Inibe a biotransformação periférica da l-dopa. 

 

Inibe a degradação renal da dopamina. 

 

Induz a redução de l-dopa no SNC. 

 

QUESTÃO 34 - O carvedilol é um medicamento que exerce efeito neuro-hormonal de ação múltipla no sistema 

nervoso simpático. Está indicado para tratamento da hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares. Marque 

a alternativa que melhor descreve o mecanismo de ação do carvedilol: 

 

Ação beta-bloqueadora não seletiva e alfa-bloqueadora. 

 

Ação beta-bloqueadora seletiva em receptor beta-1. 

 

Ação alfa-bloqueadora seletiva em receptor alfa-1. 

 

Ação agonista em receptores alfa-2. 

 

Ação agonista adrenérgica central. 
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QUESTÃO 35 - Alguns agentes diuréticos devem ser utilizados com cautela em pacientes com diabetes, pois tem 

como efeito adverso a hiperglicemia devido a uma provável inibição da secreção de insulina pelo pâncreas. Marque a 

alternativa que indica um diurético que pode causar este efeito: 

 

Triantereno 

 

Clorotiazida 

 

Espironolactona 

 

Acetazolamida 

 

Amilorida 

 

QUESTÃO 36 - De acordo com a Portaria nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010, a Farmácia hospitalar é a unidade 

clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica. 

Dentro da visão da integralidade do cuidado, a farmácia hospitalar, além das atividades logísticas tradicionais, deve 

desenvolver ações assistenciais e técnico-científicas. Marque a alternativa que contém uma ação que, de acordo com 

a Portaria 4.283/2010, NÃO é uma ação inserida na atenção integral à saúde: 

 

Gerenciamento de tecnologias 

 

Distribuição e dispensação 

 

Manipulação de medicamentos 

 

Cuidado ao paciente 

 

Gerenciamento de recursos humanos 

 

QUESTÃO 37 - De acordo com a Portaria nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010, a manipulação de medicamentos em 

ambiente hospitalar é uma estratégia importante para a disponibilidade adequada de produtos que atendam às 

necessidades dos pacientes. Sobre a manipulação, marque a alternativa que contem um tipo de produto que pode 

ser preparado fora do serviço de farmácia hospitalar sem a responsabilidade do farmacêutico 

 

Manipulação de medicamentos magistrais e oficinais 

 

Preparo de doses unitárias e unitarização de doses de medicamentos 

 

Manipulação de nutrição parenteral 

 

Manipulação de nutrição enteral 

 

Manipulação de antineoplásicos e radiofármacos 
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QUESTÃO 38 - A Resolução-RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007 dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. De acordo com esta resolução, as matérias-

primas devem ser analisadas, no seu recebimento, efetuando-se no mínimo alguns testes, respeitando-se as suas 

características físicas. Marque a alternativa que contém um teste que NÃO é obrigatório no recebimento das 

matérias-primas. 

 

Solubilidade 

 

pH 

 

Grau de impureza 

 

Ponto de fusão 

 

Densidade 

 

QUESTÃO 39 - De acordo com a Resolução-RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007, a manipulação de produtos 

farmacêuticos, em todas as formas farmacêuticas de uso interno que contenham substâncias de baixo índice 

terapêutico, somente será permitida às farmácias que cumprirem as condições estabelecidas na resolução. Marque a 

alternativa que NÃO contem um medicamento de baixo índice terapêutico. 

 

Clindamicina 

 

Clonidina 

 

Lovastatina 

 

Colchicina 

 

Digoxina 

 

QUESTÃO 40 - A seleção de medicamentos em um hospital, etapa importante do ciclo da assistência farmacêutica, 

deve ser realizada com critérios científicos para garantir uma escolha adequada às necessidades do hospital. Os dois 

critérios primordiais são a eficácia e a segurança dos medicamentos. Marque a alternativa que indica um critério que 

NÃO é importante na seleção de medicamentos hospitalares: 

 

Farmacocinética mais favorável 

 

Disponibilidade no mercado 

 

Facilidade de armazenamento 

 

Indicação para mais de uma enfermidade 

 

Combinações em doses fixas 



 

 

 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS 2023 

 

ÁREA PROFISSIONAL 

FISIOTERAPIA 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 18 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS -------------- 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas no Cartão-Resposta, único documento que será utilizado para correção. 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 
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QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 



 

Página 6 de 18 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
FISIOTERAPIA 

QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

QUESTÃO 11 - (Wilkins et al, 2009). Em relação à Pressão Transaérea, assinale a alternativa CORRETA: 

 

é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. 

 

é a diferença entre a pressão pleural e a pressão à superfície corporal. 

 

é a diferença entre a pressão das vias aéreas e a pressão alveolar. 

 

é a diferença entre a pressão abdominal e a pressão pleural. 

 

é a diferença entre a pressão pleural e a pressão alveolar. 

 

QUESTÃO 12 - (Diretrizes Brasileiras de VM, 2013). Em relação às recomendações para utilização de interfaces na 

Ventilação Não-Invasiva (VNI), assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Utilizar interface com válvula de PEEP se a opção for CPAP com gerador de fluxo. 

 

Na VNI com ventilador mecânico de UTI (microprocessado convencional), utilizar máscara conectada a circuito 
único. 

 

Escolher uma interface adequada, a que melhor se adapte à face do paciente visando melhor eficiência clínica. 

 

Utilizar interfaces sem compressão nasal se o tempo estimado de VNI for superior a 24-48 horas. 

 

Na VNI com ventilador específico, utilizar máscara conectada a circuito único. 
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QUESTÃO 13 - (Diretrizes Brasileiras de VM, 2013). Em relação ao modo Ventilação com liberação de pressão nas vias 

aéreas (APRV), marque a alternativa CORRETA: 

 

É um modo ventilatório que captura a atividade elétrica do diafragma e a utiliza como critério para disparar e 
ciclar o ventilador, oferecendo suporte inspiratório proporcional à atividade elétrica do diafragma. 

 

É um modo espontâneo que tem como objetivo diminuir o trabalho resistivo imposto ao paciente pela 
presença da via aérea artificial – tubo orotraqueal ou tubo de traqueostomia. 

 

É um modo espontâneo que utiliza a equação do movimento para oferecer pressão inspiratória (Pvent) 
proporcional ao esforço do paciente (Pmus). 

 

É um modo que utiliza um algoritmo para escolher a combinação entre volume corrente e frequência 
respiratória visando atingir o Volume Minuto regulado pelo cuidador, através de ciclos espontâneos e 
controlados, com a mínima pressão de vias aéreas possível. 

 

É um modo limitado a pressão e ciclado a tempo, sendo considerado um modo espontâneo. O operador ajusta 
a pressão superior (PEEP high) e a pressão inferior (PEEPlow) e a relação PEEP high: PEEPlow, bem como a 
frequência de alternância entre os dois níveis de PEEP, sendo obrigatoriamente tempo em PEEPhigh superior a 
tempo de PEEPlow. 

 

QUESTÃO 14 - (Diretrizes Brasileiras de VM, 2013). Sobre a ventilação mecânica nos pacientes obesos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

Deve-se considerar todo paciente obeso como potencial via aérea difícil. 

 

Deve-se adotar a posição de trendelenburg reverso durante a ventilação. 

 

Sugere-se evitar a ventilação não-invasiva em casos de insuficiência respiratória hipercápnica. 

 

Sugere-se utilizar níveis de PEEP maior ou igual a 10 cmH2O. 

 

Sugere-se inicialmente usar modo A/C PCV ou VCV. 

 

QUESTÃO 15 - (Wilkins et al, 2009). Uma mulher de 83 anos de idade com doença cardíaca tem tomado um poderoso 

diurético para remover o excesso de líquido edematoso de suas pernas e para ajudar a mantê-la livre de edema 

pulmonar. As análises dos seus gases sanguíneos revelaram o seguinte: um pH de 7,58 mmHg, uma PaCO2 de 45 

mmHg, um HCO3
- de 41 mEq/L, um excesso de bases de + 17 mEq/L. Como avaliar a condição acidobásica dessa 

paciente? Assinale a alternativa CORRETA: 

 

Acidose respiratória compensada. 

 

Alcalose respiratória compensada. 

 

Alcalose metabólica compensada. 

 

Alcalose metabólica descompensada. 

 

Acidose metabólica parcialmente compensada. 
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QUESTÃO 16 - (Diretrizes Brasileiras de VM, 2013). São consideradas estratégias para a redução da Pneumonia 

Associada a Ventilação Mecânica (PAV), EXCETO: 

 

Posicionamento do paciente em trendelenburg. 

 

Lavagem das mãos e/ou desinfecção das mãos com base de álcool a 70%. 

 

Uso de vigilância microbiológica. 

 

Monitoramento e remoção precoce de dispositivos invasivos. 

 

Programas para uso racional de antibióticos. 

 

QUESTÃO 17 - (Diretrizes Brasileiras de VM, 2013). Em relação a ventilação mecânica nos pacientes neurológicos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Realizar hiperóxia em casos de encefalopatia anóxico-isquêmica. 

 

Utilizar o modo volume-controlado (VCV) para pacientes com lesão neurológica grave na fase aguda. 

 

Evitar hipoxemia em pacientes com lesão neurológica aguda, uma vez que leva ao aumento na morbidade e 
taxa de mortalidade. 

 

Nos pacientes com AVC isquêmico agudo evitar PaCO2< 35 mmHg por risco de isquemia na área de penumbra. 

 

Pacientes com lesão neurológica grave, na fase aguda com hipertensão intracraniana não devem ser mantidos 
em modo ventilatório espontâneo. 

 

QUESTÃO 18 - (Spruit et al, 2013). O programa de treinamento físico é um importante componente da reabilitação 

pulmonar. Os objetivos são condicionar os músculos e melhorar a aptidão cardiorrespiratória para permitir um 

aumento da atividade física, que está associada a uma redução da dispneia e da fadiga. Sobre estratégia de 

treinamento, qual afirmação está CORRETA? 

 

O treinamento intervalado é uma modificação do treinamento de resistência em que o exercício de baixa 
intensidade é regularmente intercalado com períodos de repouso. 

 

Em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), o modo de treinamento intervalado apresenta 
resultados superiores ao treinamento contínuo em desfechos como a capacidade de exercício e qualidade de 
vida relacionada à saúde. 

 

Em indivíduos com insuficiência cardíaca crônica, um programa de treinamento intervalado de alta intensidade 
não é superior ao treinamento contínuo, tanto para a melhora da capacidade de exercício quanto para o 
aumento da qualidade de vida relacionada à saúde. 

 

A razão para que o treinamento intervalado apresente resultados superiores ao treinamento contínuo em 
indivíduos com DPOC reside no fato de que, nestes indivíduos, o processo inflamatório sistêmico provocado 
pela doença não afeta os músculos periféricos. 

 

O treinamento de exercícios de resistência de alta intensidade são comumente usados na reabilitação, no 
entanto, para alguns indivíduos, pode ser difícil atingir a intensidade alvo ou o tempo de treinamento. Nessa 
situação, o treinamento intervalado pode ser uma alternativa. 
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QUESTÃO 19 - (Spruit et al, 2013). A capacidade de exercício e a tolerância ao esforço em indivíduos com doença 

respiratória crônica, como a DPOC, é prejudicada e muitas vezes limitada por sintomas. A limitação ao esforço é 

complexa e multifatorial, reduzindo consideravelmente a qualidade de vida nestes indivíduos. São causas 

fisiopatológicas da limitação ao exercício nesta população: 

 

As necessidades ventilatórias durante o exercício são frequentemente menores do que o esperado devido à 
redução do trabalho respiratório, redução da ventilação do espaço morto, troca gasosa prejudicada e redução 
da demanda ventilatória como consequência do descondicionamento e disfunção muscular periférica. 

 

A acidemia lática é resultante do metabolismo anaeróbio pelos músculos durante o exercício de maior 
intensidade, do catabolismo do tecido muscular e da destruição das fibras musculares. 

 

O sistema cardiovascular pode ser uma das causas limitantes ao exercício. Este sistema é afetado pela doença 
respiratória crônica de várias maneiras, sendo a mais importante o aumento da pós-carga do ventrículo 
esquerdo. 

 

A disfunção muscular periférica em indivíduos com doença respiratória crônica pode ser atribuída ao 
descondicionamento induzido por inatividade, inflamação sistêmica, estresse oxidativo, tabagismo, distúrbios 
nas trocas gasosas, comprometimento nutricional, baixos níveis de hormônios anabólicos, envelhecimento e 
uso de corticosteróides. 

 

O diafragma de indivíduos com DPOC sofre com a sobrecarga crônica e, em consequência, apresenta uma 
redução de sua capacidade, resultando em menor resistência à fadiga. Como resultado, os músculos 
inspiratórios destes indivíduos geram menos pressão do que indivíduos saudáveis. 

 

QUESTÃO 20 - (Ribeiro & Shiguemoto, 2015). A espirometria é uma ferramenta que deve ser de conhecimento do 

fisioterapeuta, devido a sua importância para quantificar o grau de comprometimento da função pulmonar. Ela 

fornece importantes informações e seus principais desfechos apresentados com suas devidas definições são: 

 

Capacidade vital forçada (CVF). Volume de ar expirado de forma máxima e forçada. Em indivíduos com doenças 
restritivas, a CVF expressa a gravidade da obstrução das vias aéreas. 

 

Volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1). É o volume expirado no primeiro segundo da manobra 
de CVF. Em indivíduos com doenças obstrutivas, o VEF1 é utilizado para graduar a gravidade da restrição 
pulmonar. 

 

Relação VEF1/CVF. Expressa o volume expiratório forçado no primeiro segundo como porcentagem da CVF. Em 
indivíduos com doenças restritivas, essa relação encontra-se diminuída e nas doenças obstrutivas, encontra-se 
aumentada. 

 

Fluxo expiratório forçado 25-75% (FEF 25-75%). É o fluxo expiratório forçado entre 25 a 75% da curva de CVF, 
que compreende o fluxo de vias aéreas de médio e pequeno calibre. 

 

Pico de fluxo expiratório (PFE). Corresponde ao ponto mais elevado da alça expiratória. Pode ser observado na 
curva volume/tempo e constitui uma avaliação de grande relevância nos indivíduos com doença pulmonar 
restritiva. 
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QUESTÃO 21 - (Wilkins, 2009). As complicações pulmonares são problemas sérios comumente vistos em pacientes 

que foram submetidos a cirurgia torácica ou abdominal. Tais complicações incluem as atelectasias (colapso alveolar). 

A terapia de expansão pulmonar inclui uma variedade de modalidades de tratamentos respiratórios destinados a 

prevenir ou corrigir atelectasias. Sobre estas terapias, é CORRETO afirmar que: 

 

As modalidades mais comuns para a prevenção ou reversão das atelectasias são a respiração com pressão 
positiva intermitente (RPPI), inspirometria de incentivo, treinamento muscular respiratório e oscilação oral de 
alta frequência. 

 

A RPPI refere-se à aplicação de pressão positiva inspiratória para pacientes em assistência ventilatória 
mecânica como uma modalidade terapêutica de longo prazo ou intermitente. Os “tratamentos” com RPPI, 
usualmente, duram de 30 minutos a 2 horas. 

 

São alguns dos fatores que contribuem para que a pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) seja uma 
terapêutica para resolver a atelectasia: o recrutamento do alvéolo colapsado via um aumento na capacidade 
residual funcional, melhora na distribuição da ventilação através de canais colaterais e um aumento na 
eficiência de remoção das secreções, que porventura possa estar provocando o colapso pulmonar. 

 

Abordagens terapêuticas que provocam uma pressão positiva nas vias aéreas são usadas tanto para ajudar a 
mobilizar secreções quanto no tratamento da atelectasia. Entre estas condutas terapêuticas, estão a pressão 
expiratória positiva (PEP) e os exercícios para expansão pulmonar, como a sustentação máxima da inspiração e 
o exercício diafragmático. 

 

Tanto na inspirometria de incentivo, quanto nos exercícios inspiratórios, o aumento na pressão pleural causada 
pela expansão do tórax é transmitida para o alvéolo. Com a pressão alveolar agora positiva, um gradiente de 
pressão é criado. Esse gradiente de pressão transrespiratório causa fluxo de gás da via aérea para o alvéolo. 
Quanto menor o gradiente de pressão transrespiratório, maior a expansão pulmonar que vai ocorrer. 

 

QUESTÃO 22 - (Wilkins, 2009). Como é comum na prática clínica, métodos de higiene bronquial têm sido introduzidos 

frequentemente sem um conhecimento científico relevante de sua eficácia. Portanto, o profissional tem o dever de 

se manter atualizado para ofertar o melhor tratamento possível e atuar sob conceito da prática baseada em 

evidências. Sobre as terapias para remoção de secreções pulmonares, é CORRETO afirmar: 

 

A eficácia da percussão, vibração e drenagem postural permanece controversa. Isso porque não há consenso 
científico sobre o que representa a força ou a frequência para cada técnica. Sob a luz do conhecimento atual, o 
uso rotineiro desses métodos não pode ser justificado. 

 

A técnica de expiração forçada é uma modificação da tosse dirigida. A TEF, ou huff, consiste em dez expirações 
máximas, forçadas e prolongadas de alto volume pulmonar. 

 

Uma abordagem para a terapia para remoção de secreções é a associação da pressão expiratória positiva com 
uma válvula de flutter. Ela combina as técnicas do CPAP com as oscilações de alta frequência, impedindo um 
aumento da produção de secreções pulmonares. 

 

Durante a drenagem autógena, o paciente utiliza a respiração diafragmática para mobilizar secreções variando 
os volumes pulmonares e o fluxo aéreo expiratório em três fases distintas, nesta ordem: alto volume, baixo 
volume, médio volume e tosse. 

 

A imobilidade é o maior fator contribuinte para a retenção de secreções. A mobilização precoce, percussões e 
vibrações são agora intervenções padrão preventivas para o acúmulo de secreções em indivíduos com doenças 
respiratórias agudas. 
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QUESTÃO 23 - (West, 2013). A movimentação dos gases até a membrana alvéolo-capilar é um processo fisiológico 

denominado ventilação. Uma adequada ventilação é obrigatória para a oxigenação e remoção de dióxido de carbono 

da corrente sanguínea. Sobre a ventilação, assinale a afirmação CORRETA: 

 

O espaço morto anatômico é o volume de O2 das vias aéreas condutoras. O espaço morto fisiológico é o 
volume de O2 que chega até os alvéolos, mas não faz troca gasosa. 

 

Os ápices pulmonares são mais bem ventilados que as bases, devido aos efeitos gravitacionais sobre o pulmão 
e a caixa torácica. 

 

A concentração de CO2 e a sua pressão parcial no gás alveolar e no sangue é diretamente proporcional à 
ventilação alveolar. 

 

Nos indivíduos saudáveis, a PCO2 alveolar é cerca de 5 vezes a PCO2 arterial, que pode ser então medida para 
se determinar a ventilação alveolar. 

 

A ventilação total é o volume de ar corrente multiplicado pela frequência respiratória. A ventilação alveolar é o 
volume de ar corrente, menos o volume de ar do espaço morto multiplicado pela frequência respiratória. 

 

QUESTÃO 24 - (West, 2014). As doenças pulmonares obstrutivas são muito comuns e uma causa cada vez mais 

importante de morte. Sobre este tipo de distúrbio respiratório, assinale a alternativa CORRETA: 

 

O enfisema se caracteriza pela dilatação dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais, consequente à 
destruição das suas paredes. 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é bastante comum e pode ser incapacitante. As principais 
doenças que constituem a DPOC são o enfisema, bronquite crônica, rinite e asma. 

 

O achado característico da bronquite crônica é a hipertrofia das glândulas mucosas nos bronquíolos terminais, 
respiratórios e alvéolos. Este comprometimento neste local da via aérea explica a hipoxemia apresentada 
frequentemente pelos indivíduos com esta doença. 

 

A cirurgia para reduzir o volume pulmonar de um pulmão hiperinsuflado é rotineiramente utilizada por meio da 
retirada do lobo pulmonar mais comprometido de um pulmão. Isto melhora a função pulmonar e a qualidade 
de vida do indivíduo. 

 

Na asma, a musculatura lisa da via aérea se torna hipotônica, com produção excessiva de escarro e obstrução 
crônica ao fluxo aéreo. Na função pulmonar o achado mais característico é o aumento do VEF1 e da CVF. 
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QUESTÃO 25 - (Ribeiro & Shiguemoto, 2015). Os músculos respiratórios, assim como todos os músculos esqueléticos, 

podem melhorar sua função com o treinamento muscular, que deve obedecer aos seguintes critérios para a sua 

adequada avalição e realização: 

 

O treinamento muscular respiratório deve ser precedido da avaliação das pressões inspiratórias e expiratórias 
máximas, que são uma estimativa da força do músculo diafragma e dos músculos intercostais externos, 
respectivamente. 

 

A avaliação do endurance dos músculos respiratórios, apesar de importante, é rotineiramente negligenciada. O 
endurance dos músculos inspiratórios pode ser estimado por meio da multiplicação da pressão inspiratória 
máxima pelo tempo que o indivíduo levou para atingir este pico de pressão. 

 

O treinamento de endurance dos músculos inspiratórios para pacientes que estão sob assistência ventilatória 
mecânica pode ser realizado por meio de nebulização intermitente, com a retirada gradual do paciente da 
ventilação mecânica, para que o mesmo possa assumir o trabalho ventilatório. 

 

A estimulação elétrica neuromuscular é um recurso que pode ser utilizado para estimular a contração dos 
músculos inspiratórios e expiratórios, resultando em aumento da força muscular. Em virtude de seu fácil 
acesso, os músculos intercostais são músculos de escolha para este tipo de abordagem terapêutica. 

 

O treinamento muscular respiratório é particularmente importante nos indivíduos com doenças 
neuromusculares, dado que a doença pode afetar a função destes músculos em estágios mais avançados da 
doença. O protocolo de treinamento para estes indivíduos é a utilização de carga linear pressórica três vezes 
por semana, com três séries de 5 repetições cada, com uma carga de 70% da pressão inspiratória máxima. 

 

QUESTÃO 26 - (Diretrizes Diabetes, 2022). A complicação crônica mais prevalente, subdiagnosticada e subtratada da 

diabetes mellitus (DM) é a neuropatia diabética (ND). A neuropatia periférica diabética (NPD) acomete pelo menos 

metade dos indivíduos assintomaticamente por muitos anos, enquanto a outra metade apresenta manifestações com 

dor neuropática aguda ou crônica reconhecida como neuropatia periférica diabética dolorosa (NPDD). Possui uma 

prevalência na população geral de 49%, variando de entre 12% no indivíduos com pré-DM até 90% nos pacientes com 

DM, candidatos a transplante renal. Sobre as ND é CORRETO afirmar que: 

 

A NPDD caracteriza-se por dor neuropática na área corpórea afetada pela neuropatia que piora com a atividade 
física. 

 

A dor crônica traz impacto negativo na qualidade de vida, no humor e na funcionalidade de pessoas com 
diabetes, causando comorbidades graves, como insônia, ansiedade, depressão e perda de funcionalidade. 

 

As mononeuropatias e as radiculoneuropatias são classificadas como neuropatias diabéticas difusas. 

 

O rastreio da NPD deve ser feito semestralmente em pacientes com DM, exclusivamente através de exames de 
imagem e teste de condução nervosa. 

 

Na prática clínica, os melhores testes para rastreamento da NPD são o DPN-check e as escalas de 
funcionalidade. 
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QUESTÃO 27 - (Diretrizes Diabetes, 2022). Em relação à recomendação de exercícios para indivíduos pré-diabéticos 

ou diabéticos, é CORRETO afirmar: 

 

Para indivíduos com pré-diabetes, em risco aumentado de desenvolver DM2, 30 minutos de atividade física 
aeróbica de moderada intensidade reduz o risco de diabetes tipo 2. 

 

Exercícios físicos que melhorem o equilíbrio, como tai chi e yoga, especialmente em idosos, não são 
recomendados para indivíduos pré-diabéticos ou diabéticos. 

 

Para pessoas com DM2, a prática de exercícios combinados resistidos (pelo menos 1 ciclo de 10 a 15 repetições 
de 5 ou mais exercícios, duas a três sessões por semana, em dias não consecutivos) e aeróbicos (no mínimo 150 
minutos semanais de moderada ou equivalente de alta intensidade, sem permanecer mais do que dois dias 
consecutivos sem atividade) promovem reduções significativas da HbA1c. 

 

Pacientes com neuropatia periférica sensitiva, principalmente com perda da sensibilidade protetora nos 
membros inferiores, devem realizar exercícios como caminhada prolongada e corrida. 

 

Mudanças no estilo de vida, principalmente relacionadas com prática de exercícios físicos e controle alimentar 
em indivíduos com risco aumentado de desenvolvimento de DM2 (pré-DM), não são consideradas impactantes 
na incidência de DM2. 

 

QUESTÃO 28 - (Carvalho T. et al, 2020). O fisioterapeuta faz parte da equipe de Reabilitação Cardiovascular (RCV) em 

todas as fases temporais em que a RCV é dividida. Em relação à RCV, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 

afirmativas a seguir. Após, assinale a alternativa CORRETA: 

(   ) Tradicionalmente a RCV é dividida em 4 fases temporais: as fases 1 e 2 intra-hospitalar e as fases 3 e 4 

ambulatoriais. 

(    ) A fase 1 é destinada a pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio ou Cirurgia de Revascularização Miocárdica, 

pacientes internados subme_dos a Intervenções Coronárias Percutâneas, Cirurgias Valvares, Cirurgias para 

cardiopa_as congênitas e Transplante Cardíaco, além dos portadores de Insuficiência Cardíaca, Doença Arterial 

Coronariana, Diabé_cos, Hipertensos, Pneumopatas e Nefropatas Crônicos, assim que estabilizados clinicamente.  

(     ) O direcionamento às fases ambulatoriais da RCV deve ser realizado 15 dias após alta da internação.  

(     ) A fase 3 costuma ter duração de 3 a 6 meses e a fase 4 tem duração prolongada. 

 

 

V – F – F – V 

 

F – V – V – V 

 

V – F – V – V 

 

V – F – V – F 

 

F – V – F – V 
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QUESTÃO 29 - (Carvalho T. et al, 2020). Um paciente é considerado de ALTO RISCO para a Reabilitação Cardiovascular 

(RCV) quando apresentar, EXCETO: 

 

Internação por descompensação cardiovascular recente (menos de 8 a 12 semanas). 

 

Baixa capacidade funcional no TE (menor que 5 equivalentes metabólicos [MET]) ou no TCPE (classificação de 
Weber C e D ou consumo de oxigênio [VO2] abaixo de 60% do predito para idade e sexo). 

 

Sinais e sintomas de isquemia miocárdica em qualquer carga. 

 

Outras caracterís_cas clínicas de pacientes com risco aumentado aos exercícios csicos: doença renal crônica 

(DRC) dialí_ca, dessaturação de oxigênio em esforço e arritmia ventricular complexa em repouso ou esforço. 

 

Sintomatologia exacerbada (IC com classe funcional III e IV ou angina classe funcional III e IV). 

 

QUESTÃO 30 - (OMS, 2017). A hanseníase é uma doença que afeta predominantemente a pele e os nervos 

periféricos, podendo levar a lesões associadas a deformidades e incapacidades. Sobre a hanseníase, assinale V 

(verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir. Após, assinale a alternativa CORRETA: 

(   ) acredita-se que a transmissão da hanseníase ocorra por inalação de gotículas contendo o agente causador 

Mycobacterium leprae (M. leprae). 

(     ) qualquer indivíduo exposto ao M. leprae desenvolverá a doença. 

(     ) o diagnóstico da hanseníase é realizado quando se encontra pelo menos um dos seguintes sinais cardinais: perda 

defini_va de sensação em uma área esbranquiçada (hipopigmentado) ou avermelhada de pele; nervo periférico 

espessado ou aumentado, com perda de sensibilidade e / ou fraqueza dos músculos supridos por esse nervo; 

presença de bacilos álcool-ácido resistentes em esfregaço de raspado intradérmico. 

(    ) nos casos paucibacilares (PB) o indivíduo apresenta cerca de 1 a 8 lesões cutâneas, com presença de bacilos em 

baciloscopia. 

 

 

V – F – V – F 

 

V – F – F – V 

 

F – V – F – V 

 

F – F – V – F 

 

V – V – V – V   
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QUESTÃO 31 - (Zalafet al, 2017). O número de programas de cuidado paliativo vem aumentando globalmente. 

Porém, no Brasil, há uma notável carência de formação e prestação de assistência em cuidados paliativos. Sobre 

cuidados paliativos é correto afirmar, EXCETO: 

 

Acredita-se que o déficit no desenvolvimento do cuidado paliativo se deve principalmente pela forte cultura de 
assistência pautada na saúde curativa frente aos cuidados paliativos. 

 

A morte ainda é enfrentada como um grande inimigo do profissional de saúde, já que este é educado 
prioritariamente para a cura. 

 

O fisioterapeuta, com um profissional integrante das equipes de saúde, necessita de uma preparação sólida e 
uma formação adequada em cuidados paliativos, trabalhando para o alívio dos sintomas do morrer, de acordo 
com a funcionalidade do paciente. 

 

A formação em cuidados paliativos deve começar na pós-graduação, quando os profissionais 
involuntariamente se deparam com a finitude da vida. 

 

A fisioterapia é uma profissão importante nos cuidados paliativos por possuir uma variedade de técnicas para 
alívio da dor, melhora da funcionalidade e da qualidade de vida. 

 

QUESTÃO 32 - (Harris-Hayes, 2020). São considerados fatores de risco para diabetes tipo 2 modificáveis pela atuação 

do fisioterapeuta, EXCETO: 

 

Triglicéride ≥ 150 mg/Dl. 

 

Hipertensão estágio 1 (130-139/80-89). 

 

Sedentarismo. 

 

Gordura Visceral. 

 

Idade > 45. 

 

QUESTÃO 33 - (Osborne et al, 2022). Em relação aos fatores de risco que podem influenciar o desenvolvimento da 

Doença de Parkinson, é CORRETO afirmar que: 

 

A idade não é um fator de risco relevante. 

 

Homens desenvolvem a doença em taxas mais altas do que mulheres. 

 

Fatores de risco ambientais como, por exemplo, traumatismo craniano prévio e uso de β-bloqueadores não são 
associados ao desenvolvimento da doença. 

 

Tabaco, cafeína e AINEs são altamente associados a um risco de desenvolver a doença. 

 

Atualmente não existem associações de localizações genéticas como causadores de sintomas relacionados à 
DP. 

 

 

 



 

Página 16 de 18 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
FISIOTERAPIA 

QUESTÃO 34 - (Osborne et al, 2022). Sobre o manejo da Doença de Parkinson, as intervenções citadas abaixo 

possuem alta qualidade de evidência e são fortemente recomendadas, EXCETO: 

 

Exercício Aeróbico. 

 

Treino de força. 

 

Treino de Equilíbrio. 

 

Exercício de Flexibilidade. 

 

Treino de Marcha. 

 

QUESTÃO 35 - (MS, CAB no. 15, 2006). “A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública 

no Brasil e no mundo e é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares e renais”. É considerado critério de diagnóstico da HAS estágio 2: 

 

PAS 120/PAD 80. 

 

PAS 125/PAD 85. 

 

PAS 120/PAD 90. 

 

PAS 140/PAD 95. 

 

PAS 160/PAD 100. 

 

QUESTÃO 36 - (MS, CAB no. 15, 2006). Como parte da equipe interprofissional na assistência de pacientes pré-

hipertensos e hipertensos estágio 1 e 2, é papel do fisioterapeuta no manejo desses pacientes as seguintes ações, 

EXCETO: 

 

educação em saúde com ênfase em mudanças do estilo de vida e correção dos fatores de risco. 

 

referenciamento e trabalho integrado a outros profissionais sempre que indicado. 

 

incentivo à prática regular de atividade física e ao abandono do tabagismo. 

 

análise e prescrição de medicamentos distribuídos pelo governo. 

 

assistência individual e em grupo. 
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QUESTÃO 37 - (MS, Diretrizes pacientes com AVC, 2013). Em relação à avaliação funcional do paciente com Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir. Após, assinale a alternativa 

CORRETA: 

(    ) o diagnóstico funcional mais acurado e o melhor prognóstico estão diretamente relacionados com a avaliação 

individual e contextualizada do indivíduo, com foco nas suas potencialidades e não nas suas deficiências.  

(   ) a avaliação das funções sensoriais, motoras e psicomotoras, de linguagem e cognitivas, e  não somente a 

avaliação das condições clínicas, devem ser levadas em conta no estabelecimento do diagnóstico funcional do 

indivíduo com AVC. 

(   ) a avaliação deve ser feita por equipe qualificada, atenta ao caráter dinâmico do quadro, favorecendo a 

recuperação do indivíduo e a promoção da funcionalidade.  

(  ) são consideradas alterações secundárias ao AVC: comprometimentos de força, flexibilidade, equilíbrio, 

sensibilidade e execução das atividades de vida autônoma e social. 

 

 

V – V – V – V 

 

V – F – F – V 

 

F – F – V – V 

 

F – V – V – V 

 

F – V – F – V 

 

QUESTÃO 38 - (MS, CAB no. 40, 2015). O tabagismo está diretamente relacionado com algumas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), EXCETO: 

 

doenças cardiovasculares. 

 

doença de Parkinson. 

 

câncer. 

 

doenças pulmonares. 

 

diabetes. 
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QUESTÃO 39 - (MS, Diretrizes pacientes com AVC, 2013). Um ano após o AVC, os domínios mais afetados dizem 

respeito às AVDs, especialmente a independência física e a ocupação. Em relação às limitações nas AVDs e às 

condutas que podem ser adotadas pelas equipes de cuidados na atenção hospitalar e ambulatorial, é INCORRETO 

afirmar: 

 

Em relação à alimentação, deve-se incentivar o uso dos membros superiores para segurar o copo, talheres etc., 
tendo o membro parético/plégico como apoio durante a tarefa. 

 

Em relação ao banho, deve-se incentivar somente o uso do lado não plégico/parético para os cuidados de 
higiene básica do corpo. 

 

Em relação ao vestuário de tronco superior, deve-se estimular a vestir primeiro o membro superior 
parético/plégico. 

 

Para o tronco inferior, utilizar a postura sentada para facilitar vestir calças, shorts, etc. 

 

Ainda sobre o vestuário, ensinar o paciente a subir a calça descarregando peso sobre o glúteo ou deitar-se na 
cama e rolar para os dois lados facilitando subir a calça até o quadril. 

 

QUESTÃO 40 - (Chimentiet al, 2018). A redução da dor é um dos objetivos primários na construção dos planos de 

tratamento dos fisioterapeutas. O conhecimento dos mecanismos de dor é importante para a avaliação e o 

tratamento desenvolvido pelo fisioterapeuta. Sobre os mecanismos de dor, é correto afirmar, EXCETO: 

 

A dor nociplástica é definida como dor que surge da nocicepção alterada, apesar de não haver evidência clara 
de dano tecidual real ou evidência de doença que causa a dor. 

 

Os chamados “mecanismos de dor” podem ocorrer de maneira cíclica em reação à dor, onde dois indivíduos 
com o mesmo diagnóstico podem ter diferentes mecanismos contribuindo para sua dor. 

 

O exercício terapêutico atua efetivamente apenas na dor nociplástica. 

 

Atualmente são descritas cinco categorias de mecanismos de dor: nociceptiva, nociplástica, neuropática, 
psicossocial e sistema de movimento. 

 

A iniciação, manutenção e percepção da dor são diretamente influenciadas pelos mecanismos de dor. 



 

 

 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS 2023 

 

ÁREA PROFISSIONAL 

GESTÃO HOSPITALAR 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 19 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS -------------- 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas no Cartão-Resposta, único documento que será utilizado para correção. 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 
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QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 
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QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

QUESTÃO 11 - Paim (2021) in Santos e Pinto (2021) identifica pelo menos três grandes projetos em disputa desde o 

início do século XXI em relação ao SUS (Sistema Único de Saúde). Estes projetos segundo o autor seriam: 

 

o projeto capitalista, o projeto do SUS social-democrático e o revisionista. 

 

o projeto capitalista, o projeto do SUS democrático e o revisioneiro. 

 

o projeto capitalista, o projeto do SUS antidemocrático e o revisionista. 

 

o projeto mercantilista, o projeto do SUS democrático e o revisioneiro. 

 

o projeto mercantilista, o projeto do SUS democrático e o revisionista. 

QUESTÃO 12 - Para Paim (2021) in Santos e Pinto (2021), dentre os grandes projetos em disputa desde o início do 

século XXI em relação ao SUS (Sistema Único de Saúde) estaria o projeto mercantilista. Segundo o autor, este projeto: 

 

...tem nada a ver com a ideia de que na saúde se realizam as mercadorias produzidas pelo ramo industrial da 
economia e que, portanto, se realiza a mais valia e que cabe ao Estado até contribuir com essa apropriação. 

 

...tem nada a ver com a ideia de que na saúde se realizam as mercadorias produzidas pelo ramo industrial da 
economia e que, portanto, se realiza a mais valia e que cabe ao Estado até contribuir com essa apropriação 
(tese subconsumista). 

 

...tem muito a ver com a ideia de que na saúde se realizam as mercadorias produzidas pelo ramo sensorial da 
economia e que, portanto, se realiza a mais valia e que cabe ao Estado até contribuir com essa apropriação 
(tese subconsumista). 

 

...tem muito a ver com a ideia de que na saúde se realizam mercadorias produzidas pelo ramo estrutural da 
economia e que, portanto, se realiza a mais valia e que cabe ao Mercado até contribuir com essa apropriação 
(tese subconsumista). 

 

...tem muito a ver com a ideia de que na saúde se realizam as mercadorias produzidas pelo ramo industrial da 
economia e que, portanto, se realiza a mais valia e que cabe ao Estado até contribuir com essa apropriação. 
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QUESTÃO 13 - Segundo Paim (2021) in Santos e Pinto (2021), dentre os grandes projetos em disputa desde o início do 

século XXI em relação ao SUS (Sistema Único de Saúde) estaria o projeto do SUS democrático e, portanto, para o 

autor: 

 

este estaria desvinculado da Reforma Sanitária, e possivelmente ainda inspiraria muitas pessoas mas contaria 
com bases sociais e políticas limitadas, sendo esse um desafio político. 

 

este estaria desvinculado da Reforma Sanitária, e dificilmente ainda inspiraria muitas pessoas mas contaria 
com bases sociais e políticas limitadas, sendo esse um desafio político. 

 

este estaria desvinculado da Reforma Sanitária, e dificilmente ainda inspiraria muitas pessoas mas contaria 
com bases sociais e políticas ilimitadas, sendo esse um desafio político. 

 

este seria vinculado à Reforma Sanitária, e certamente ainda inspiraria muitas pessoas; além disso, contaria 
com bases sociais e políticas ilimitadas, não sendo esse um desafio político. 

 

este seria vinculado à Reforma Sanitária, e possivelmente ainda inspiraria muitas pessoas mas contaria com 
bases sociais e políticas limitadas, sendo esse um desafio político. 

 

QUESTÃO 14 - De acordo com Paim (2021) in Santos e Pinto (2021), dentre os grandes projetos em disputa desde o 

início do século XXI em relação ao SUS (Sistema Único de Saúde) estaria também o projeto “revisionista” e, segundo o 

autor: 

 

apesar deste ser “criticado” por atores que tiveram um papel na Reforma Sanitária Brasileira e que teriam 
ficado envergonhados de terem defendido o direito à saúde da população; em algum momento passaram a 
justificar o seu transformismo...; ou seja, a sua revolução. 

 

apesar deste ser “sustentado” por atores que tiveram um papel na Reforma Sanitária Brasileira e que teriam 
ficado envergonhados de terem defendido o direito à saúde da população; em algum momento passaram a 
justificar o seu transformismo...; ou seja, a sua revisão. 

 

apesar deste ser “criticado” por modelos que tiveram um papel na Reforma Sanitária Brasileira e que teriam 
ficado envergonhados de terem defendido o direito à saúde da população; em algum momento passaram a 
justificar o seu mutismo...; ou seja,a sua revolução. 

 

apesar deste ser “elogiado” por modelos que tiveram um papel na Reforma Sanitária Brasileira e que teriam 
ficado envergonhados de terem defendido o direito à saúde da população; em algum momento passaram a 
justificar o seu mutismo...; ou seja,a sua revolução. 

 

apesar deste ser “sustentado” por modelos que tiveram um papel na Reforma Sanitária Brasileira e que teriam 
ficado envergonhados de terem criticado o direito à saúde da população; em algum momento passaram a 
justificar o seu mutismo...; ou seja,a sua revisão. 
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QUESTÃO 15 - Chioro et al (2021) in Santos e Pinto (2021), ao tratarem da atenção hospitalar brasileira após a 

implantação do SUS afirmaram que: “Em 1988, ano que marca o advento do SUS, o parque hospitalar brasileiro já 

apresentava capacidade instalada muito expressiva. Em 1976, segundo a Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária, o 

país possuía mais de 440 mil leitos...O número de leitos seguiu crescendo...às custas da expansão de hospitais 

privados, até 1992, quando chegou a números superiores a 540 mil leitos, o que proporcionava uma relação de 3,65 

leitos por 1.000 habitantes, ordem de grandeza até então mais afeita ao cenário de países do mundo desenvolvido.” 

Contudo, segundo os autores, o parque hospitalar padecia de significativos problemas, que, em síntese, podem ser 

assim caracterizados: 

 

ausência de hospitais de médio e pequeno porte; grande capacidade para atender, de forma resolutiva, ao 
conjunto das necessidades em saúde vigentes; concentração expressiva de hospitais nos principais centros 
urbanos do país, com grandes vazios assistenciais dentre outros. 

 

predominância de hospitais de médio e pequeno porte; baixa capacidade para atender, de forma resolutiva, ao 
conjunto das necessidades em saúde vigentes; concentração expressiva de hospitais nos principais centros 
urbanos do país, com grandes vazios assistenciais dentre outros. 

 

ausência de hospitais de médio e pequeno porte; grande capacidade para atender, de forma resolutiva, ao 
conjunto das necessidades em saúde vigentes; concentração expressiva de hospitais nos menores centros 
urbanos do país, com grandes vazios assistenciais dentre outros. 

 

ausência de hospitais de médio e pequeno porte; grande capacidade para atender, de forma resolutiva, ao 
conjunto das necessidades em saúde vigentes; desconcentração expressiva de hospitais nos menores centros 
urbanos do país, com grandes vazios assistenciais dentre outros. 

 

predominância de hospitais de médio e pequeno porte; alta capacidade para atender, de forma involutiva, ao 
conjunto das necessidades em saúde vigentes; concentração inexpressiva de hospitais nos principais centros 
urbanos do país, com grandes vazios assistenciais dentre outros. 

 

QUESTÃO 16 - Os autores Chioro et al (2021) in Santos e Pinto (2021), ao abordarem atenção hospitalar brasileira 

após a implantação do SUS apresentaram alguns problemas dos quais padeceria o parque hospitalar, que, em síntese, 

podem ser assim caracterizados: 

 

Dentre outros problemas a composição minoritária de leitos privados; e a alta participação do Estado como 
ente contratante de leitos hospitalares, em função da competição por esses mesmos leitos exercida 
diretamente pela saúde privada. 

 

Dentre outros problemas a composição minoritária de leitos privados; e a alta participação do Mercado como 
ente contratante de leitos hospitalares, em função da competição por esses mesmos leitos exercida 
diretamente pela saúde privada. 

 

Dentre outros problemas a composição minoritária de leitos privados; e a alta participação do Mercado como 
ente contratante de leitos hospitalares, em função da competição por esses mesmos leitos exercida 
diretamente pela saúde pública. 

 

Dentre outros problemas a composição majoritária de leitos privados; e a baixa participação do Estado como 
ente contratante de leitos hospitalares, em função da competição por esses mesmos leitos exercida 
diretamente pela saúde privada. 

 

Dentre outros problemas a composição majoritária de leitos públicos; e a baixa participação do Mercado como 
ente contratante de leitos hospitalares, em função da competição por esses mesmos leitos exercida 
diretamente pela saúde pública. 
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QUESTÃO 17 - Os autores Chioro et al (2021) in Santos e Pinto (2021), ao analisarem o perfil do parque hospitalar 

brasileiro, entenderam que parte expressiva dos problemas constatados nos primórdios do SUS ainda persistem na 

atualidade, uma vez que: 

 

sua matriz estrutural foi muito atualizada e a distribuição territorial dos hospitais de médio e grande porte 
(com 100 leitos ou mais) segue pouco concentrada nos principais centros urbanos do país. A maioria dos 
hospitais brasileiros encontra-se na Região Sudeste (34%), que também concentra a maioria dos hospitais 
privados e dos estabelecimentos hospitalares sem fins lucrativos (35% e 47%respectivamente). 

 

sua matriz estrutural foi muito atualizada e a distribuição territorial dos hospitais de médio e grande porte 
(com 100 leitos ou mais) segue pouco concentrada nos principais centros urbanos do país. A minoria dos 
hospitais brasileiros encontra-se na Região Sudeste (34%), que também concentra a maioria dos hospitais 
privados e dos estabelecimentos hospitalares sem fins lucrativos (35% e 47%respectivamente). 

 

sua matriz estrutural foi muito atualizada e a distribuição territorial dos hospitais de médio e grande porte 
(com 100 leitos ou mais) segue pouco concentrada nos principais centros urbanos do país. A minoria dos 
hospitais brasileiros encontra-se na Região Sudeste (34%), que também apresenta a minoria dos hospitais 
privados e dos estabelecimentos hospitalares sem fins lucrativos (35% e 47%respectivamente). 

 

sua matriz estrutural foi pouco atualizada e a distribuição territorial dos hospitais de médio e grande porte 
(com 100 leitos ou mais) segue bastante concentrada nos principais centros urbanos do país. A maioria dos 
hospitais brasileiros encontra-se na Região Sudeste (34%), que também concentra a maioria dos hospitais 
privados e dos estabelecimentos hospitalares sem fins lucrativos (35% e 47%respectivamente). 

 

sua matriz estrutural foi pouco estandardizada e a distribuição territorial dos hospitais de médio e grande porte 
(com 100 leitos ou mais) segue desconcentrada nos principais centros rurais do país. A maioria dos hospitais 
brasileiros encontra-se na Região Sudeste (34%), que também concentra a maioria dos hospitais privados e dos 
estabelecimentos hospitalares sem fins lucrativos (35% e 47%respectivamente). 

QUESTÃO 18 - Segundo Chioro et al (2021) in Santos e Pinto (2021), uma característica marcante da rede hospitalar 

brasileira é a presença de Hospitais de Pequeno Porte (HPP) sendo que cerca de 60% dos hospitais brasileiros têm 

menos de 50 leitos e quase 40% dos hospitais brasileiros têm 20 leitos ou menos. Para os autores, o investimento em 

HPP: 

 

deu-se depois do advento e da compreensão mais recente quanto às vantagens competitivas (eficiência) do 
que se convencionou chamar de hospital ancilar, que se caracteriza por concentrar tecnologias, deter 
conhecimentos específicos, estar tripulado por equipes especializadas com as melhores curvas de 
aprendizagem, ser capaz de induzir maiores escalas produtivas e melhor relação custo-efetividade. 

 

deu-se depois do advento e da compreensão mais recente quanto às vantagens competitivas (eficiência) do 
que se convencionou chamar de hospital ancilar, que se caracteriza por concentrar tecnologias, deter 
conhecimentos específicos, estar tripulado por equipes especializadas com as melhores curvas de 
aprendizagem, ser incapaz de induzir maiores escalas produtivas e melhor relação custo-efetividade. 

 

deu-se antes do advento e da compreensão mais recente quanto às vantagens competitivas (eficiência) do que 
se convencionou chamar de hospital moderno, que se caracteriza por concentrar tecnologias, deter 
conhecimentos específicos, estar tripulado por equipes especializadas com as melhores curvas de 
aprendizagem, ser capaz de induzir maiores escalas produtivas e melhor relação custo-efetividade. 

 

deu-se depois do advento e da compreensão mais recente quanto às vantagens competitivas (eficiência) do 
que se convencionou chamar de hospital ancilar, que se caracteriza por desconcentrar tecnologias, deter 
conhecimentos específicos, estar tripulado por equipes especializadas com as melhores curvas de 
aprendizagem, ser incapaz de induzir maiores escalas produtivas e melhor relação custo-efetividade. 

 

deu-se antes do advento e da compreensão mais recente quanto às desvantagens competitivas (eficiência) do 
que se convencionou chamar de hospital moderno, que se caracteriza por desconcentrar tecnologias, erodir 
conhecimentos específicos, estar tripulado por equipes especializadas com as melhores curvas de ajuste 
instantâneo, ser capaz de reduzir as escalas produtivas e a relação custo-efetividade. 
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QUESTÃO 19 - Informados por BELTRAMMI;CAMARGO (2017) os autores Chioro et al (2021) in Santos e Pinto (2021) afirmam que 

em tempos de necessária reflexão sobre o futuro dos sistemas públicos e universais de saúde, não é recomendável negligenciar 

as ideias-força observadas em experiências como a britânica, especialmente aquelas que fazem mais sentido para o contexto 

brasileiro; algumas dessas ideias seriam: 

 

a centralidade no usuário; a desconexão viva entre o hospital e a rede de atenção à saúde; o acesso aos cuidados em 
tempo inoportuno; a formação de capacidades humanas para a saúde na lógica das necessidades vigentes; a produção de 
autonomia para que os indivíduos sejam sujeitos de seu próprio cuidado; a clínica ampliada baseada em evidência para o 
melhor cuidado; a incorporação tecnológica guiada pelo mercado dentre outras. 

 

a centralidade no mercado; a desconexão viva entre o hospital e a rede de atenção à saúde; o acesso aos cuidados em 
tempo inoportuno; a formação de capacidades humanas para a saúde na lógica das necessidades vigentes; a produção de 
autonomia para que os indivíduos sejam sujeitos de seu próprio cuidado; a clínica ampliada baseada em evidência para o 
melhor cuidado; a incorporação tecnológica guiada pelo mercado dentre outras. 

 

a centralidade no mercado; a desconexão viva entre o hospital e a rede de atenção à saúde; o acesso aos cuidados em 
tempo inoportuno; a formação de capacidades humanas para a saúde na lógica do mercado; a produção de autonomia 
para que os indivíduos sejam sujeitos de seu próprio cuidado; a clínica reduzida baseada em evidência para o melhor 
cuidado; a incorporação tecnológica guiada pelo mercado dentre outras. 

 

a centralidade no usuário; a conexão viva entre o hospital e a rede de atenção à saúde; o acesso aos cuidados em tempo 
oportuno; a formação de capacidades humanas para a saúde na lógica das necessidades vigentes; a produção de 
autonomia para que os indivíduos sejam sujeitos de seu próprio cuidado; a clínica ampliada baseada em evidência para o 
melhor cuidado; a incorporação tecnológica guiada por necessidades e não pelas induções assimétricas do mercado 
dentre outras. 

 

a centralidade no mercado; a desconexão viva entre o hospital e a rede de atenção à saúde; o acesso aos cuidados em 
tempo inoportuno; a formação de capacidades humanas para a saúde na lógica do mercado; a produção de isolamento; a 
clínica ampliada baseada em evidência para o melhor cuidado; a incorporação tecnológica guiada pelo mercado dentre 
outras. 

 

QUESTÃO 20 - BELTRAMMI; CAMARGO (2017) apresentam algumas “ideias-força” verificadas em experiências como a britânica e 

os autores Chioro et al (2021) in Santos e Pinto (2021) concordam que devemos tê-las em mente para nosso contexto sanitário. 

Algumas dessas ideias seriam: 

 

a produção e a gestão do cuidado integral por meio de relações de trabalho baseadas em equipes e não em hierarquias 
profissionais; o financiamento do sistema guiado por resultados (viver mais e melhor) e não pela execução de 
procedimentos; a tomada de decisão sempre baseada em informação e, ainda, a participação social como eixo balizador 
de um sistema que seguirá sustentando um sólido compromisso civilizatório. 

 

a produção e a gestão do cuidado parcial por meio de relações de trabalho baseadas em hierarquias profissionais; o 
financiamento do sistema guiado por pela execução de procedimentos; a tomada de decisão sempre baseada em 
informação e, ainda, a participação social como eixo balizador de um sistema que seguirá sustentando um sólido 
compromisso civilizatório. 

 

a produção e a gestão do cuidado parcial por meio de relações de trabalho baseadas em hierarquias profissionais; o 
financiamento do sistema guiado por pela execução de procedimentos; a tomada de decisão sempre baseada em 
informação e, ainda, a participação social como eixo balizador de um sistema que seguirá sustentando um sólido 
compromisso com a barbárie. 

 

a produção e a gestão do cuidado integral por meio de relações de trabalho baseadas somente em hierarquias 
profissionais; o financiamento do sistema guiado por resultados, principalmente pela execução de procedimentos; a 
tomada de decisão baseada em informação (fake news) e, ainda, a participação social como eixo balizador de um sistema 
que seguirá sustentando um sólido compromisso civilizatório. 

 

a produção e a gestão do cuidado integral por meio de relações de trabalho baseadas somente em hierarquias 
profissionais; o financiamento do sistema guiado por resultados, principalmente pela execução de procedimentos; a 
tomada de decisão baseada em informação (fake news) e, ainda, a participação social como eixo balizador de um sistema 
que seguirá sustentando um sólido compromisso com a barbárie. 
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QUESTÃO 21 - Segundo Chioro et al (2021) in Santos e Pinto (2021), “O campo da gestão hospitalar enfrenta a 

racionalização crescente das práticas médico-hospitalares. Hospitais públicos e privados são cada vez mais parecidos 

e se transformam em hospitais empresa, integrados, cada vez mais, às atividades econômicas globais e suscetíveis a 

avaliação de custo-benefício. Como já indicava Carapinheiro (1998), são peças centrais do complexo médico-

industrial, atravessados por estratégias das indústrias de medicamento e equipamentos...”. Sendo assim, as decisões 

cruciais para a vida do hospital são: 

 

detonadas em órgãos e estâncias externos. Submetidos à automação e informatização crescente, terceirização 
de serviços e o deslocamento da relação médico-paciente para médico-organização, com especialização 
crescente da prática médica, hierarquizada entre especialidades e novas interdependências técnicas e 
funcionais. 

 

tomadas em órgãos e instâncias externos. Submetidos à automação e informatização decrescente, 
primarização de serviços e o deslocamento da relação médico-paciente para médico-organização, com 
especialização crescente da prática médica, hierarquizada entre especialidades e novas interdependências 
técnicas e funcionais. 

 

tomadas em órgãos e instâncias externos. Submetidos à automação e informatização decrescente, 
primarização de serviços e o deslocamento da relação médico-paciente para médico-organização, com 
especialização decrescente da prática médica, hierarquizada entre especialidades e novas interdependências 
técnicas e funcionais. 

 

tomadas em órgãos e instâncias externos. Submetidos à automação e informatização decrescente, 
terceirização de serviços e o deslocamento da relação médico-paciente para médico-organização, com 
especialização decrescente da prática médica, hierarquizada entre especialidades e antigas interdependências 
técnicas e funcionais. 

 

tomadas em órgãos e instâncias externos. Submetidos à automação e informatização crescente, terceirização 
de serviços e o deslocamento da relação médico-paciente para médico-organização, com especialização 
crescente da prática médica, hierarquizada entre especialidades e novas interdependências técnicas e 
funcionais. 

QUESTÃO 22 - Para Carrera & Malik (2021) in Santos e Pinto (2021), o SUS com três décadas de existência tem muitos 

resultados a celebrar, tanto considerando atenção quanto a gestão. Estes resultados seriam: 

 

real aumento de cobertura em termos de saúde, no âmbito das vigilâncias e do acesso de maneira geral; 
criação e implementação de programas de assistência; ampliação de ações de prevenção; descentralização das 
responsabilidades, atribuições e recursos para estados e municípios; e criação de espaços de pactuação 
bipartite e tripartite. 

 

irreal aumento de cobertura em termos de saúde, no âmbito das vigilâncias e do acesso de maneira geral; 
vedação e implementação de programas de assistência; ampliação de ações de prevenção; descentralização 
das responsabilidades, atribuições e recursos para estados e municípios; e criação de espaços de pactuação 
bipartite e tripartite. 

 

irreal aumento de cobertura em termos de saúde, no âmbito das vigilâncias e do acesso de maneira geral; 
vedação e implementação de programas de assistência; redução de ações de prevenção; descentralização das 
responsabilidades, atribuições e recursos para estados e municípios; e criação de espaços de pactuação 
bipartite e tripartite. 

 

irreal redução de cobertura em termos de saúde, no âmbito das vigilâncias e do acesso de maneira geral; 
vedação e implementação de programas de assistência; redução de ações de prevenção; descentralização das 
responsabilidades, atribuições e recursos para estados e municípios; e ilação de espaços de pactuação bipartite 
e tripartite. 

 

real aumento de cobertura em termos de saúde, no âmbito das vigilâncias e do acesso de maneira geral; vedação e 
implementação de programas de assistência; ampliação de ações de prevenção; centralização das responsabilidades, 
atribuições e recursos para estados e municípios; e ilação de espaços de pactuação bipartite e tripartite. 
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QUESTÃO 23 - O financiamento do Sistema Único de Saúde é apontado como seu maior problema. Para Carrera & 

Malik (2021) in Santos e Pinto (2021) este problema deve ser analisado em dois aspectos principais, a saber: 

 

suficiência dos recursos financeiros e qualidade dos desvios (corrupção). 

 

insuficiência dos recursos financeiros e qualidade dos gastos. 

 

insuficiência dos recursos financeiros e corrupção. 

 

inexistência de demanda por internações e qualidade dos gastos (corrupção). 

 

desvio dos recursos financeiros e qualidade dos gastos (corrupção). 

QUESTÃO 24 - De acordo com Carrera & Malik (2021) in Santos e Pinto (2021), os gastos em saúde são altos e 

crescentes, e os serviços de saúde são caros, pois, além de serem mão de obra intensivos, ainda dependem de 

insumos e equipamentos para seu funcionamento cotidiano. Para autoras ao se analisar com mais cuidado o 

aumento dos gastos em saúde, verifica-se que os principais motivos apresentados na literatura para justificar sua 

ocorrência são: 

 

rejuvenescimento da população, redução da longevidade, transição epidemiológica – surgimento/aumento nas 
doenças crônicas – incremento do uso dos serviços de saúde, incorporação tecnológica, modelo assistencial 
hospitalocêntrico, modelo institucional e questões relacionadas à gestão do trabalho. 

 

rejuvenescimento da população, redução da longevidade, transição epidemiológica – surgimento/redução nas 
doenças crônicas – incremento do uso dos serviços de saúde, incorporação tecnológica, modelo assistencial 
hospitalocêntrico, modelo institucional e questões relacionadas à gestão do trabalho. 

 

envelhecimento da população, aumento da longevidade, transição epidemiológica – surgimento/aumento nas 
doenças crônicas – incremento do uso dos serviços de saúde, incorporação tecnológica, modelo assistencial 
hospitalocêntrico, modelo institucional e questões relacionadas à gestão do trabalho. 

 

rejuvenescimento da população, redução da longevidade, transição epidemiológica – surgimento/redução nas 
doenças crônicas – decréscimo do uso dos serviços de saúde, incorporação tecnológica, modelo assistencial 
hospitalocêntrico, modelo institucional e questões relacionadas à gestão do trabalho. 

 

envelhecimento da população, aumento da longevidade, transição epidemiológica – desaparecimento/redução 
nas doenças crônicas – incremento do uso dos serviços de saúde, desincorporação tecnológica, modelo 
assistencial hospitalocêntrico, modelo institucional e questões relacionadas à gestão do trabalho. 

QUESTÃO 25 - Para Santos et al (2021) in Santos e Pinto (2021), deve-se destacar a importância do Sistema Nacional 

de Auditoria (SNA) no SUS. Ainda segundo os autores essa lógica de auditoria no SUS advém conceitualmente do 

movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que procurou: 

 

“[...] restringir ao usuário e à União, estados e municípios a qualidade dos serviços profissionais e institucionais, 
além de preservar o uso adequado do dinheiro público”. 

 

“[...] restringir ao usuário e à União, estados e municípios a qualidade dos serviços profissionais e institucionais, 
além de desincentivar o uso adequado do dinheiro público”. 

 

“[...] restringir ao usuário e à União, estados e municípios a qualidade dos serviços profissionais e institucionais, 
além de desincentivar o uso adequado do dinheiro privado”. 

 

“[...] resguardar ao usuário e à União, estados e municípios a qualidade dos serviços profissionais e 
institucionais, além de preservar o uso adequado do dinheiro público”. 

 

“[...] resguardar ao usurário e à União, estados e municípios a qualidade dos serviços profissionais e 
institucionais, além de reservar o uso adequado do dinheiro público no setor privado”. 
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QUESTÃO 26 - Ao dissertar sobre a Auditoria, os autores Santos et al (2021) in Santos e Pinto (2021) informam que a 

essência da sua atividade está no exame sistemático, que permite confrontar dada situação existente sob diversos 

critérios tais como a: 

 

Fidedignidade (validação), legitimidade, integridade e qualidade previamente definidos. 

 

Dignidade, legitimidade, integridade e qualidade previamente definidos. 

 

Dignidade, ilegitimidade, integridade e qualidade previamente definidos. 

 

Dignidade, ilegitimidade, integralidade e qualidade previamente definidos. 

 

Fidedignidade (validação), legitimidade, integridade e qualidade posteriormente definidos (espectro póstumo). 

 

QUESTÃO 27 - Santos et al (2021) in Santos e Pinto (2021) afirmam que a Auditoria é uma atividade de controle, que 

faz parte do processo administrativo,que visa conferir se o plano estabelecido foi efetivado para, então,encomendar 

medidas corretivas. Nesse sentido, é importante considerar que a relevância da auditoria tem relação com o termo 

accountability, em que se valoriza: 

 

a transparência e desresponsabilização, avançando na antiga correlação que se tinha de auditoria como ação 
fiscalizadora essencialmente punitiva. 

 

a transparência e coresponsabilização, avançando na antiga correlação que se tinha de auditoria como ação 
fiscalizadora essencialmente punitiva. 

 

a transparência e desresponsabilização, avançando na nova correlação que se tem de auditoria como ação 
fiscalizadora essencialmente punitiva. 

 

a transparência e desresponsabilização, avançando na nova correlação que se tem de auditoria como ação 
fiscalizadora essencialmente premiadora. 

 

a transparência e coresponsabilização, avançando na nova correlação que se tinha de auditoria como ação 
fiscalizadora essencialmente premiadora. 
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QUESTÃO 28 - De acordo com Santos et al (2021) in Santos e Pinto (2021), as formas de classificação da Auditoria 

podem ser: 

 

analítica ou inoperativa (quanto à execução); perspectiva, concorrente ou retrospectiva (quanto ao método); 
interna ou externa (quanto à forma de intervenção); contínua ou periódica (quanto ao tempo); regular ou 
especial (quanto à natureza); total ou parcial (quanto ao limite do objeto); direta, integrada ou compartilhada 
(quanto à forma de operacionalização); conformidade ou operacional (quanto ao tipo); e regular/ordinária ou 
especial/extraordinária (quanto à sua natureza). 

 

analítica ou inoperativa (quanto à execução); perspectiva, recorrente ou retrospectiva (quanto ao método); 
interna ou externa (quanto à forma de intervenção); contínua ou periódica (quanto ao tempo); regular ou 
especial (quanto à natureza); total ou parcial (quanto ao limite do objeto); direta, integrada ou compartilhada 
(quanto à forma de operacionalização); conformidade ou operacional (quanto ao tipo); e regular/ordinária ou 
especial/extraordinária (quanto à sua natureza). 

 

analítica ou operativa (quanto à execução); prospectiva, concorrente ou retrospectiva (quanto ao método); 
interna ou externa (quanto à forma de intervenção); contínua ou periódica (quanto ao tempo); regular ou 
especial (quanto à natureza); total ou parcial (quanto ao limite do objeto); direta, integrada ou compartilhada 
(quanto à forma de operacionalização); conformidade ou operacional (quanto ao tipo); e regular/ordinária ou 
especial/extraordinária (quanto à sua natureza). 

 

analítica ou inoperativa (quanto à execução); perspectiva, recorrente ou retrospectiva (quanto ao método); 
interna ou externa (quanto à forma de intervenção); descontínua ou periódica (quanto ao tempo); regular ou 
especial (quanto à natureza); total ou parcial (quanto ao limite do objeto); indireta, integrada ou compartilhada 
(quanto à forma de operacionalização); conformidade ou operacional (quanto ao tipo); e regular/ordinária ou 
especial/extraordinária (quanto à sua natureza). 

 

analítica ou operativa (quanto à execução); prospectiva, recorrente ou retrospectiva (quanto ao método); 
interna ou externa (quanto à forma de intervenção); descontínua ou periódica (quanto ao tempo); regular ou 
especial (quanto à natureza); total ou parcial (quanto ao limite do objeto); indireta, integrada ou compartilhada 
(quanto à forma de operacionalização); conformidade ou operacional (quanto ao tipo); e irregular/ordinária ou 
especial/extraordinária. 

 

QUESTÃO 29 - Pela Lei nº 8689/1993, art. 6, instituiu-se o SNA e extinguiu-se o INAMPS. Esse artigo determinou como 

competência do SNA do SUS a realização de avaliação técnico-científica, contábil, financeira e patrimonial do SUS, a 

ser realizada de forma descentralizada. Para Santos et al (2021) in Santos e Pinto (2021), portanto, percebe-se: 

 

uma mudança ilógica na auditoria, preconizando-se um sistema capaz de contribuir para fortalecimento do 
processo de implantação do SUS. 

 

uma mudança ilógica na auditoria, preconizando-se um sistema incapaz de contribuir para fortalecimento do 
processo de implantação do SUS. 

 

uma mudança ilógica na auditoria, preconizando-se um sistema incapaz de contribuir para o recrudescimento 
do processo de implantação do SUS. 

 

a mudança na lógica da auditoria, preconizando-se um sistema capaz de contribuir para fortalecimento do 
processo de implantação do SUS. 

 

a manutenção na lógica da auditoria, preconizando-se um sistema incapaz de contribuir para fortalecimento do 
processo de renegociação do SUS. 
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QUESTÃO 30 - Ao discutir a “financeirização” da economia Mundial, Monte-Cardoso et al (2021) in Santos e Pinto 

(2021) procuram entender o modo como são condicionadas as políticas públicas e, em particular, as políticas sociais. 

Os autores salientam a existência de dois vetores da financeirização que seriam: 

 

O primeiro vetor são as restrições impostas ao Estado no âmbito dos gastos públicos, comprometidos pela 
lógica geral do ajuste que alimenta a acumulação financeira. Outro vetor é o da participação ativa do setor 
privado nos negócios financeiros, em diversas modalidades, que podem concorrer e se combinar com as 
políticas públicas. 

 

O primeiro vetor são as restrições não impostas ao Estado no âmbito dos gastos públicos, comprometidos pela 
lógica geral do ajuste que alimenta a acumulação financeira. Outro vetor é o da participação inativa do setor 
privado nos negócios financeiros, em diversas modalidades, que podem concorrer e se combinar com as 
políticas públicas. 

 

O primeiro vetor são as restrições não impostas ao Estado no âmbito dos gastos públicos, descomprometidos 
pela lógica geral do ajuste que alimenta a acumulação financeira. Outro vetor é o da participação inativa do 
setor privado nos negócios financeiros, em diversas modalidades, que podem concorrer e se combinar com as 
políticas públicas. 

 

O primeiro vetor são as restrições não impostas ao Estado no âmbito dos gastos públicos, descomprometidos 
pela lógica geral do ajuste que alimenta a acumulação financeira. Outro vetor é o da participação inativa do 
setor privado nos negócios financeiros, em diversas modalidades como as políticas públicas. 

 

O primeiro vetor são as restrições impostas ao Estado no âmbito dos gastos privados, comprometidos pela 
lógica geral do ajuste que regula a acumulação financeira. Outro vetor é o da participação ativa do setor 
público nos negócios financeiros, em diversas modalidades, que podem concorrer e se combinar com as 
políticas públicas. 

 

QUESTÃO 31 - Para Neri e Pinto (2021) in Santos e Pinto (2021) os elementos primordiais das Redes de Atenção à 

Saúde (RAS) que buscam, a priori, garantir resultados de forma efetiva, eficiente e com qualidade seriam os 

seguintes: 

 

economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos 
de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção. 

 

deseconomia de escala, indisponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; 
processos de investigação; territórios sanitários; e níveis de atenção. 

 

deseconomia de escala, indisponibilidade de recursos, qualidade e acesso; desintegração horizontal e vertical; 
processos de investigação; territórios sanitários; e níveis de atenção. 

 

deseconomia de escala, indisponibilidade de recursos, qualidade e acesso; desintegração horizontal e vertical; 
processos de investigação; territórios insanos; e níveis de atenção. 

 

economia de escala, indisponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; 
processos de investigação; territórios sanitários; e níveis de atenção e repreensão. 
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QUESTÃO 32 - De acordo com Neri e Pinto (2021) in Santos e Pinto (2021) a governança em rede diferencia-se dos 

demais tipos de governança pela visão pragmática dos atores e pela participação de outros atores sociais nos 

processos de tomada de decisão política, com o estado assumindo um papel de ativador de atores e na busca da 

coordenação de diferentes interesses.  As autoras, ao abordarem governança, destacam quatro tipos distintos que 

precisam ser identificados na estrutura conceitual, a saber: 

 

anarquias, mercados, comunidades e redes. 

 

hierarquias, estados, comunidades e redes. 

 

hierarquias, mercados, comunas e redes. 

 

hierarquias, mercados, comunidades e redes. 

 

anarquias, mercados, comunidades e registros. 

 

QUESTÃO 33 - Neri e Pinto (2021) in Santos e Pinto (2021) a partir de MENDES (2011, p. 82) definem “as RAS como 

organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos 

comuns e por uma ação cooperativa e interdependente que permite ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o 

custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – e com responsabilidades sanitária e 

econômica e gerando valor para a população”. Neste sentido, a expressão “gerando valor para a população” remete à 

necessidade de: 

 

um sistema de saúde que gere qualidade no resultado prometido à população, num sentido que ultrapassa a 
utilidade individual do cuidado ao usurário para a perspectiva de um envoltório de resultados que contemple a 
comunidade. 

 

um sistema sanitário que gere qualidade no resultado prometido à população, num sentido que ultrapassa a 
utilidade individual do cuidado ao usurário para a perspectiva de um envoltório de resultados que contemple a 
comunidade. 

 

um sistema de saúde que gere qualidade no resultado entregue à população, num sentido que ultrapassa a 
efetividade individual do cuidado ao usuário para a perspectiva de um somatório de resultados que contemple 
a comunidade. 

 

um sistema sanitário que gere quantidade no resultado prometido à população, num sentido que ultrapassa a 
utilidade individual do cuidado ao usurário para a perspectiva de um envoltório de resultados que contemple a 
comunidade. 

 

um sistema de saúde que gere qualidade no resultado entregue à população, num sentido que descasa a 
efetividade individual do cuidado ao usuário da perspectiva de um somatório de resultados que contemple o 
mercado. 
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QUESTÃO 34 - Para a estruturação das RAS (Redes de Atenção à Saúde), conforme ressaltado por Neri e Pinto (2021) in Santos e 

Pinto (2021) a partir de (MENDES, 2011), quatro fundamentos são essenciais para o seu funcionamento adequado e estes seriam: 

 

deseconomia de escala; indisponibilidade e suficiência de recursos; qualidade; e acesso. 

 

economia de escala; disponibilidade e suficiência de recursos; qualidade; e acesso. 

 

deseconomia de escala; indisponibilidade e insuficiência de recursos; qualidade; e acesso. 

 

economia de escala; indisponibilidade e insuficiência de recursos; qualidade; e acesso. 

 

economia de escala; indisponibilidade e suficiência de recursos; qualidade informacional; e acesso. 

QUESTÃO 35 - Segundo Neri e Pinto (2021) in Santos e Pinto (2021) a integração vertical, um fundamento primordial da RAS, 

refere-se à articulação interdependente entre os vários serviços que compõem a rede nos níveis da atenção primária, secundária 

e terciária com o objetivo de agregar valor complementar um ao outro. Outra estratégia das RAS, que visa otimizar o ganho em 

escala e a eficiência econômica da rede, é: 

 

a integração vertical, ou seja, a fusão de unidades ou serviços de saúde da mesma especialidade, por meio da integração 
de pontos de atenção à saúde que tenham atividades afins. 

 

a integração vertical, ou seja, a difusão de unidades ou serviços de saúde da mesma especialidade, por meio da integração 
de pontos de atenção à saúde que tenham atividades afins. 

 

a integração vertical, ou seja, a difusão de unidades ou serviços de saúde da mesma especialidade, por meio da 
desintegração de pontos de atenção à saúde que tenham atividades afins. 

 

a integração horizontal, ou seja, a difusão de unidades ou serviços de saúde da mesma especialidade, por meio da 
desintegração de pontos de atenção à saúde que tenham atividades afins. 

 

a integração horizontal, ou seja, a fusão de unidades ou serviços de saúde da mesma especialidade, por meio da 
integração de pontos de atenção à saúde que tenham atividades afins. 

QUESTÃO 36 - Embora as RAS possam estar articuladas ou não a territórios sanitários, no caso do SUS, a organização dessa rede, 

num modelo de cooperação gerenciada, exige determinados critérios que para Neri e Pinto (2021) in Santos e Pinto (2021) 

seriam a: 

 

definição da área geográfica, população e ações e serviços de saúde disponibilizados numa região de saúde. A qualidade 
da atenção, o acesso e o ganho em escala são fatores que definem a estruturação da região de saúde,com uma 
organização que pode estar baseada exclusivamente no critério geográfico ou definida a partir da pactuação entre 
municípios para o compartilhamento ou agregação de serviços. 

 

indefinição da área geográfica, população e ações e serviços de saúde disponibilizados numa região de saúde. A qualidade 
da atenção, o acesso e o ganho em escala são fatores que não definem a estruturação da região de saúde, com uma 
organização que pode estar baseada exclusivamente no critério geográfico ou definida a partir da pactuação entre 
municípios para o compartilhamento ou agregação de serviços. 

 

indefinição da área geográfica, população e ações e serviços de saúde disponibilizados numa região de saúde. A qualidade 
da atenção, o acesso e o ganho em escala são fatores que não definem a estruturação da região de saúde, com uma 
organização que pode estar baseada exclusivamente no critério geográfico ou definida a partir da pactuação entre 
municípios para o compartilhamento ou desagregação de serviços. 

 

definição da área geográfica, população e ações e serviços de saúde deteriorados numa região de saúde. A qualidade da 
atenção, o acesso e o ganho em escala não são fatores que definem a estruturação da região de saúde, com uma 
organização que não pode estar baseada exclusivamente no critério geográfico ou definida a partir da pactuação entre 
municípios para o compartilhamento ou agregação de serviços. 

 

definição da área geográfica, população e ações e serviços de saúde deteriorados numa região de saúde. A qualidade da 
atenção, o acesso e o ganho em escala não são fatores que definem a desestruturação da região de saúde, com uma 
organização que não pode estar baseada prioritariamente no critério geográfico ou definida a partir da compactação dos 
municípios para o compartilhamento ou agregação de serviços. 
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QUESTÃO 37 - Na perspectiva de MENDES (2011) segundo Neri e Pinto (2021) in Santos e Pinto (2021), a 

territorialização dos serviços de saúde torna fundamental a sua distribuição e pactuação entre municípios e estado 

por níveis de atenção à saúde com vistas ao uso racional dos recursos de acordo com a disponibilidade e densidade 

tecnológica. Destarte estes serviços se classificariam da seguinte forma: 

 

nível de maior densidade, a Atenção Primária em Saúde (APS); densidade tecnológica intermediária, a Atenção 
Secundária à Saúde (ASS); e nível de menor densidade tecnológica, a Atenção Terciária à Saúde (ATS). 

 

nível de maior densidade, a Atenção Prioritária em Saúde (APS); densidade tecnológica intermediária, a 
Atenção Secundária à Saúde (ASS); e nível de menor densidade tecnológica, a Atenção Terciária à Saúde (ATS). 

 

nível de menor densidade, a Atenção Primária em Saúde (APS); densidade tecnológica intermediária, a Atenção 
Secundária à Saúde (ASS); e nível de maior densidade tecnológica, a Atenção Terciária à Saúde (ATS). 

 

nível de menor densidade, a Atenção Prioritária em Saúde (APS); densidade tecnológica intermediária, a 
Atenção Secundária à Saúde (ASS); e nível de maior densidade tecnológica, a Atenção Terciária à Saúde (ATS). 

 

nível de menor densidade, a Atenção Prioritária em Saúde (APS); densidade tecnológica mediana, a Atenção 
Secundária à Saúde (ASS); e nível de maior densidade tecnológica, a Atenção Terciária à Saúde (ATS). 

 

QUESTÃO 38 - Para MENDES (2011) segundo Neri e Pinto (2021) in Santos e Pinto (2021) uma Atenção Primária à 

Saúde (APS), estruturada para um cuidado qualificado, ancora-se nos seguintes atributos: 

 

ausência de contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, responsabilização da família, orientação 
comunitária, competência cultural com importantes funções de resolubilidade, comunicação e 
responsabilização. 

 

ausência de contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, responsabilização da família, orientação 
comunitária, competência cultural com importantes funções de descriminalização, comunicação e 
responsabilização. 

 

ausência de contato, horizontalidade, integralidade, coordenação, responsabilização da família, orientação 
comunitária, competência cultural com importantes funções de resolubilidade, comunicação e 
responsabilização. 

 

primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, focalização na família, orientação 
comunitária, competência cultural com importantes funções de resolubilidade, comunicação e 
responsabilização. 

 

primeiro contato, horizontalidade, integralidade, coordenação, focalização no indivíduo, orientação 
comunitária, competência material com importantes funções de resolubilidade, comunicação e 
responsabilização. 
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QUESTÃO 39 - Os atributos de uma RAS, definidos na Portaria n° 4.279, de 30 de dezembro de 2010, essenciais para o 

seu funcionamento, são abordados nos âmbitos assistencial, de governança e estratégia, de organização e gestão e 

de incentivos. Para Neri e Pinto (2021) in Santos e Pinto (2021), no âmbito assistencial, têm-se os seguintes atributos: 

 

população e territórios indefinidos, pequena gama de estabelecimentos de saúde prestando diferentes 
serviços, APS como primeiro nível de atenção, serviços especializados, mecanismos de coordenação, 
continuidade do cuidado e assistência integral fornecidos de forma continuada, atenção à saúde centrada no 
indivíduo, na família e nas comunidades, levando-se em consideração as particularidades de cada um. 

 

população e territórios indefinidos, pequena gama de estabelecimentos de saúde prestando diferentes 
serviços, APS como último nível de atenção, serviços especializados, mecanismos de coordenação, 
continuidade do cuidado e assistência integral fornecidos de forma continuada, atenção à saúde centrada no 
indivíduo, na família e nas comunidades, levando-se em consideração as particularidades de cada um. 

 

população e territórios definidos, extensa gama de estabelecimentos de saúde prestando diferentes serviços, 
APS como primeiro nível de atenção, serviços especializados, mecanismos de coordenação, continuidade 
do cuidado e assistência integral fornecidos de forma continuada, atenção à saúde centrada no indivíduo, na 
família e nas comunidades, levando-se em consideração as particularidades de cada um. 

 

população e territórios indefinidos, pequena gama de estabelecimentos de saúde prestando diferentes 
serviços, APS como último nível de atenção, serviços especializados, mecanismos de coordenação, 
descontinuidade do cuidado e assistência integral fornecidos de forma descontinuada, atenção à saúde 
centrada no indivíduo, na família e nas comunidades, levando-se em consideração as particularidades de cada 
um. 

 

população e territórios definidos, pequena gama de estabelecimentos de saúde prestando diferentes serviços, 
APS como último nível de atenção, serviços especializados, mecanismos de imposição, continuidade do cuidado 
e assistência integral fornecidos de forma continuada, atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e nas 
comunidades, levando-se em consideração as particularidades de cada um. 

QUESTÃO 40 - Segundo Jayme Jr e Missio (2021) in MOREIRA e BERNARDES JÚNIOR (2021), a chegada da pandemia 

ao Brasil, em março de 2020, encontrou o País com um crescimento médio de 1,3% do PIB no triênio 2017-2019, após 

a recessão de 2015-2016, que derrubou o PIB em 6,7%. Esse quadro acontecia sob um modelo de desenvolvimento 

que privilegiava o corte e desvinculação constitucional de gasto público. Para os autores, pode-se identificar como o 

ponto de partida para esse modelo: 

 

inclusivo à promulgação da emenda do teto de gastos, uma vez que o teto...elimina o controle do gasto público primário, 
que afeta principalmente os mais pobres, que são aqueles que mais pagam imposto no País como proporção da renda... 
Além disso, foi feita a desmontagem de programas como Mais Médicos, Farmácia Popular, distribuição de medicamentos 
para pacientes crônicos, entre outros. 

 

inclusivo à promulgação da emenda do teto de gastos, uma vez que o teto...elimina o controle do gasto público primário, 
que afeta principalmente os mais ricos, que são aqueles que mais pagam imposto no País como proporção da renda... 
Além disso, foi feita a desmontagem de programas como Mais Médicos, Farmácia Popular, distribuição de medicamentos 
para pacientes crônicos, entre outros. 

 

inclusivo à promulgação da emenda do teto de gastos, uma vez que o teto...elimina o controle do gasto público primário, 
que afeta principalmente os mais ricos, que são aqueles que mais pagam imposto no País como proporção da 
renda...Além disso, foi feito o reforço de programas como Mais Médicos, Farmácia Popular, distribuição de medicamentos 
para pacientes crônicos, entre outros. 

 

excludente à promulgação da emenda do teto de gastos, uma vez que o teto...elimina o controle do gasto público 
primário, que afeta principalmente os mais ricos, que são aqueles que mais pagam imposto no País como proporção da 
renda... Além disso, foi feito o reforço de programas como Mais Médicos, Farmácia Popular, distribuição de medicamentos 
para pacientes crônicos, entre outros. 

 

excludente à promulgação da emenda do teto de gastos, uma vez que o teto...impõe controle do gasto público primário, 
que afeta principalmente os mais pobres, que são aqueles que mais pagam imposto no País como proporção da renda... 
Além disso, foi feita a desmontagem de programas como Mais Médicos, Farmácia Popular, distribuição de medicamentos 
para pacientes crônicos, entre outros. 
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PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS 2023 

 

ÁREA PROFISSIONAL 

NUTRIÇÃO 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 18 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS -------------- 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas no Cartão-Resposta, único documento que será utilizado para correção. 
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 
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QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 
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QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

QUESTÃO 11 - Quanto à desnutrição hospitalar, podemos afirmar, EXCETO: 

 

Pacientes hospitalizados em estado nutricional depauperado apresentam elevados riscos de desenvolver 
maiores taxas de complicações e mortalidade. 

 

Pacientes hospitalizados representam custos aumentados para a instituição e a sociedade. 

 

Quanto maior for o período de permanência hospitalar, maior será o risco de agravar a desnutrição, criando 
um círculo vicioso com prejuízo ao enfermo. 

 

Mesmo com a progressiva deterioração nutricional, as funções cardíaca, respiratória, intestinal, renal e 
imunológica estão preservadas, o que não descarta os riscos de complicações, principalmente as infecciosas, 
que se encontram aumentadas. 

 

O paciente internado sofre mudanças em seu metabolismo decorrentes da própria doença e do tratamento de 
que necessita. Essa situação pode causar redução da ingestão alimentar ou mesmo jejum, com impacto nas 
necessidades energéticas e proteicas. 

QUESTÃO 12 - A desnutrição Crônica é uma realidade no Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto a Desnutrição 

Crônica, assinale a opção CORRETA. 

 

Atualmente, prefere-se utilizar a denominação desnutrição crônica (substituindo o termo kwashiorkor). 

 

Pelo exame clínico o paciente não se encontra emagrecido, porém com perda de massa gordurosa e sem perda 
de massa muscular. 

 

Apesar da aparência mórbida, as condições de imunocompetência, cicatrização de feridas e resistência ao 
estresse moderado estão relativamente conservadas. 

 

A avaliação nutricional da criança com desnutrição crônica detecta peso inferior a 60% do ideal, prega cutânea 
de tríceps menor que 9 mm, circunferência muscular do braço inferior a 10 cm, altura inferior a 50 % do padrão 
e hipoalbuminemia não inferior a 2,8 g/dL. 

 

O adulto com desnutrição crônica apresenta características semelhantes as  da criança, sendo comum ausência 
de gordura no tecido subcutâneo, desgaste da massa muscular e fraqueza, com ossos geralmente visíveis. 
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QUESTÃO 13 - Quanto ao Trauma, podemos afirmar, EXCETO: 

 

Em geral, o paciente traumatizado apresenta acúmulo de fluido extracelular, pela retenção hídrica, sequestro 
de fluidos e pela formação de terceiro espaço. Esse acúmulo de líquido frequentemente demonstra alterações 
dos compartimentos de reservas lipídica e proteica. Assim, o peso corpóreo total torna-se um indicador ruim 
do estado nutricional e metabólico no paciente traumatizado. 

 

Grandes traumas induzem a alterações metabólicas marcantes que contribuem para a criação de um estado de 
supressão imunológica, aumentando o risco de infecções e falência orgânica pós-traumática. 

 

Estudos sobre alterações metabólicas após o trauma mostram que o estado hipercatabólico de pacientes 
politraumatizados deve ser reconhecido precocemente e tratado por meio de um suporte nutricional 
adequado, ainda em unidades de terapia intensiva (preferivelmente por via enteral), com o objetivo de evitar 
complicações tardias, ligadas ao estado hipermetabólico maciço. 

 

Embora uma das consequências mais importantes dos desvios metabólicos após trauma grave seja perda de 
massa proteica muscular como substrato à neoglicogênese, diversos estudos demonstraram que a reserva 
lipídica é a principal fonte energética para o paciente traumatizado, quantitativamente. 

 

É largamente aceito que a musculatura esquelética constitui a principal reserva proteica orgânica. Esta reserva, 
em situações de trauma grave, é submetida à proteólise, visando à obtenção de substratos para a 
gliconeogênese hepática, biossíntese hepática de proteínas de fase aguda e para a produção de proteínas 
visceraís pelo fígado, intestino e células do sistema imune. 

QUESTÃO 14 - Nos últimos anos a conduta do jejum prolongado vem sendo questionada, por se mostrar prejudicial 

ao paciente cirúrgico, podendo causar, EXCETO: 

 

Aumento das repostas orgânica, endócrina e metabólica ao traumatismo operatório e a lesão tecidual que o 
segue. 

 

Diminuição de glucagon. 

 

Resistência a insulina, proteólise muscular e lipólise. 

 

Aumento  da produção de mediadores inflamatórios. 

 

Franca resposta inflamatória sistêmica. 

QUESTÃO 15 - As Doenças Hepáticas crônicas (DHC) podem cursar com anormalidades metabólicas e nutricionais, as 

quais repercutem negativamente sobre a morbimortalidade.  Quanto às doenças hepáticas crônicas, assinale a opção 

CORRETA. 

 

Independente da agente etiológico, as DHC podem ser caracterizadas por agressão e necrose celular, resposta 
imunológica e regeneração nodular que comprometem a estrutura hepática e a capacidade funcional dos 
hepatócitos. 

 

Pela pequena capacidade funcional e regenerativa do fígado, as manifestações clínicas tendem a surgir 
tardiamente, quando o parênquima hepático já apresenta lesões graves e muitas vezes irreversíveis. 

 

Aproximadamente 40% dos pacientes com cirrose são sintomáticos, contudo, na presença da doença 
descompensada, com quadro clinico característico, o prognóstico é de moderado a grave. 

 

A adinamia é um quadro comum nas DHC, neste caso é importante oferecer dieta hipercalórica e hipoproteíca 
com micronutrientes específicos. 

 

Em casos de homorragia digestiva a dieta por via oral deve ser implementada na consistência pastosa. 
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QUESTÃO 16 - A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) faz parte da prática de residências multiprofissionais da área 

de Nutrição, sendo assim o residente precisa conhecer o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional 

para as Políticas Públicas. É um documento que define o conceito de Educação Alimentar e Nutricional e estabelece 

diretrizes para as iniciativas ligadas ao tema. Quanto aos objetivos do Marco de Referência de Educação Alimentar e 

Nutricional para as Políticas Públicas, assinale a opção INCORRETA. 

 

Promover um campo comum de reflexão e orientação da prática, no conjunto de iniciativas de EAN. 

 

Promover reflexão e orientação da prática, no conjunto de iniciativas de EAN que contemple os diversos 
setores vinculados ao processo de produção, distribuição, abastecimento e consumo de alimentos. 

 

A EAN é um campo de atuação exclusiva do nutricionista de ação da Segurança Alimentar e Nutricional e da 
promoção da Saúde e tem sido considerada uma estratégia fundamental para a prevenção e controle dos 
problemas alimentares e nutricionais contemporâneos. 

 

Apoiar os diferentes setores do governo em suas ações de EAN para que, dentro de seus contextos, mandatos 
e abrangência, possam alcançar o máximo de resultados possíveis. 

 

A EAN integrada a estratégias mais amplas para o desenvolvimento poderá contribuir para melhorar a 
qualidade de vida da população. 

 

QUESTÃO 17 - Adota-se o termo Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e não o termo Educação Nutricional ou o 

termo educação alimentar para que o escopo de ações abranja desde os aspectos relacionados ao alimento e 

alimentação, os processo de produção, abastecimento e transformação aos aspectos nutricionais. Quanto ao 

Conceito de EAN, assinale a opção INCORRETA. 

 

A EAN é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e 
multiprofissional. 

 

A EAN visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. 

 

A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais não problematizadores e ativos que 
favoreçam o diálogo. 

 

A EAN deve considerar todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e 
significados que compõem o comportamento alimentar. 

 

O conceito de EAN deve considerar aspectos que contemplem desde a evolução histórica política no Brasil, às 
múltiplas dimensões da alimentação e do alimento e os diferentes campos de saberes e práticas conformando 
uma ação que integre o conhecimento científico ao popular. 
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QUESTÃO 18 - A Segunda Edição revista, ampliada e atualizada do Consenso nacional de nutrição oncológica do 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), apresenta condutas consensuadas sobre as 

recomendações nutricionais para o paciente idoso oncológico. Quanto às recomendações nutricionais para o 

paciente idoso oncológico, assinale a opção INCORRETA. 

 

Os idosos tendem a estar em saúde nutricional marginal. Com o envelhecimento, mudanças fisiológicas, 
metabólicas e na capacidade funcional resultam na alteração das necessidades nutricionais. 

 

Devem ser considerados, nas recomendações das necessidades energéticas dos pacientes oncológicos idosos, a 
presença de desnutrição, a obesidade, o estresse leve, moderado ou grave e a sepse. 

 

Novas evidências mostram que uma maior ingestão diária de proteínas é benéfica para manter a saúde, 
promover recuperação e manter a funcionalidade em idosos, devendo também ser considerados os objetivos 
terapêuticos relacionados à doença, ao tratamento e às condições nutricionais atuais. As recomendações 
proteicas vão de e 1,0 a 2,0 g/kg de peso atual/dia e de acordo com o nível de estresse. 

 

A necessidade de 30 a 40 ml/kg de peso atual/dia é adequada para paciente com estado de hidratação normal, 
assumindo-se função renal e cardíaca normais. Fatores como diarreia, vômitos e febre podem afetar as 
necessidades hídricas. 

 

As deficiências de micronutrientes podem ocorrer não só na presença do câncer, mas em função dos efeitos do 
tratamento como alterações na ingestão, absorção, anorexia, desidratação, vômitos e diarreia, sendo assim, as 
necessidades nutricionais estão aumentadas, não devendo seguir as recomendações das Dietary Referencie 

Intake (DRI) durante o tratamento e após seu término. 

 

QUESTÃO 19 - Quanto à avaliação da ingestão alimentar em pacientes com câncer, podemos afirmar, EXCETO: 

 

A redução parcial na ingestão alimentar também resulta em grandes déficits calóricos ao longo do tempo e, 
neste caso, deve-se considerar a possibilidade de % de déficit diário (> 25%, > 50% ou > 75% das necessidades 
de energia), a duração esperada, bem como o grau de depleção de reservas corporais. 

 

Considera-se inadequação da ingestão alimentar quando um paciente tiver ingestão alimentar mínima por mais 
de 1 ou 2 semanas ou se a ingestão energética estimada for <60% das necessidades nutricionais. 

 

Os métodos para avaliação de ingestão alimentarem pacientes oncológicos são objetivos e subjetivos e devem 
ser reconhecidos e abordados de maneira precoce. 

 

Muitos fatores contribuem para prejudicar a ingestão de alimentos, aumentar as necessidades energéticas e 
proteicas, aumentar os estímulos anabólicos e alterar o metabolismo em diferentes órgãos ou tecidos. 

 

A ingestão dietética deve ser feita de maneira qualitativa e, se possível, quantitativamente, utilizando registro 
alimentar, história dietética, recordatório alimentar ou escalas analógicas visuais ou verbais. 
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QUESTÃO 20 - No contexto do exercício profissional, o nutricionista pautará sua prática nas responsabilidades que 

seguem, EXCETO: 

 

É direito do nutricionista recusar-se a exercer sua profissão em qualquer instituição onde as condições de 
trabalho não sejam adequadas, dignas e justas ou possam prejudicar indivíduos, coletividades ou a si próprio, 
comunicando oficialmente sua decisão aos responsáveis pela instituição e ao Conselho Regional de 
Nutricionistas de sua jurisdição e respectiva representação sindical. 

 

É dever do nutricionista manter indivíduo e coletividade sob sua responsabilidade profissional, ou o respectivo 
representante legal, informados quanto aos objetivos, procedimentos, benefícios e riscos, quando houver, de 
suas condutas profissionais. 

 

É vedado ao nutricionista permitir a utilização do seu nome e título profissional por estabelecimento ou 
instituição em que não exerça atividades próprias da profissão. 

 

É vedado ao nutricionista fazer uso do poder ou posição hierárquica de forma justa, respeitosa, evitando 
atitudes opressoras e conflitos nas relações, não se fazendo valer da posição em benefício próprio ou de 
terceiros. 

 

É dever do nutricionista assumir responsabilidade por suas ações, ainda que estas tenham sido solicitadas por 
terceiros. 

 

QUESTÃO 21 - Sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC), assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Recomenda-se uma oferta energética de 15 a 20 kcal/kg/dia inicial e progressão para 25 a 30 kcal/kg/dia, após 
o quarto dia, nos pacientes em recuperação. 

 

Dietas com textura adaptada e líquidos espessados podem reduzir a incidência de pneumonia aspirativa, em 
pacientes após AVC que apresentam disfagia. 

 

Pacientes gravemente enfermos após AVC com diminuição do nível de consciência, que precisam de ventilação 
mecânica, devem receber alimentação enteral precoce. 

 

Os pacientes devem ser examinados, preferencialmente, antes de qualquer ingestão oral, por profissional 
devidamente treinado, usando ferramenta de triagem válida. 

 

Todo paciente após AVC deve ser avaliado e triado por um nutricionista, para avaliação de disfagia e 
capacidade de alimentar-se por via oral. 

 

QUESTÃO 22 - A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença debilitante, progressiva, com degeneração de 

neurônios motores no cérebro e na medula espinhal, causando fraqueza, atrofia muscular, fasciculações e 

espasticidade. Em relação ao planejamento alimentar, assinale a afirmativa CORRETA: 

 

Recomenda-se o rastreamento precoce da disfagia para indivíduo com ELA sob ventilação não invasiva, dado o 
risco de complicação respiratória. 

 

Recomenda-se monitorar a cada três meses o peso, o índice de massa corporal (IMC) e a composição corporal, 
ou conforme indicado clinicamente. 

 

O uso de vitamina D de forma sistemática no tratamento de pacientes com ELA está recomendado. 

 

As intervenções nutricionais que incluem adaptação dietética são indicadas quando IMC abaixo de 22 kg/m2 e 
redução do peso acima de 10% do peso usual. 

 

Recomenda-se para pacientes sob ventilação não invasiva 30 kcal/kg, considerando atividade física e evolução 
do peso e para os pacientes não ventilados 25-30 kcal/kg. 
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QUESTÃO 23 - Assinale com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F a(s) afirmativa(s) falsa(s) sobre avaliação do estado 

nutricional do paciente com doença neurodegenerativa: 

___Pacientes com esclerose múltipla devem ser triados para desnutrição e sarcopenia, pois a presença dessas 

alterações pode comprometer a qualidade de vida. 

___Após a triagem nutricional, deve-se realizar avaliação nutricional e reavaliações periódicas, o que permite o 

processo da determinação da conduta nutricional individualizada e possibilita a realização de ajustes no plano 

terapêutico, conforme a evolução do caso. 

___A Mini Avaliação Nutricional (MAN) é uma das ferramentas mais utilizadas para triagem nutricional do adulto 

hospitalizado, institucionalizado ou no domicílio. 

___Avaliação Subjetiva Global (ASG) e Iniciativa de Liderança Global sobre Desnutrição (do inglês Global Leadership 

Initiative on Malnutrition, GLIM) são ferramentas para triagem nutricional. 

___Análise da capacidade funcional deve fazer parte da avaliação nutricional do paciente com doença de Alzheimer. 

A sequência CORRETA é: 

 

V, V, F, F, V. 

 

V, V, F, F, F. 

 

F, V, F, F, V. 

 

F, V, V, F, V. 

 

V, V, V, F, V. 

 

QUESTÃO 24 - Sobre avaliação nutricional na doença renal crônica, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

Não há instrumento de triagem específico para pacientes com doenças renais crônicas e agudas. 

 

O Instrumento de Triagem de Desnutrição (do inglês Malnutrition Screening Tool, MST) pode ser recomendado 
para a triagem de risco de desnutrição. 

 

Os indicadores mais importantes para diagnóstico de desnutrição são perda involuntária de peso, índice de 
massa corporal, ingestão alimentar e tempo de diálise. 

 

O instrumento recomendado para diagnosticar desnutrição é a SGA (do inglês Subjective Global Assessment) 
tradicional. 

 

Para o diagnóstico de obesidade, o excesso de gordura abdominal é o indicador mais importante. 
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QUESTÃO 25 - De acordo com a Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no Paciente com Doença Renal (2021), é 

INCORRETO: 

 

A ingestão alimentar de sódio é recomendada em <2,3 g/dia, em conjunto com intervenções farmacológicas 
aplicáveis. 

 

A recomendação de energia e proteína no pré e pós transplante renal é de 25-35 kcal/kg/dia e de 1,0-1,5 g/kg 
de peso atual ou ideal, respectivamente. 

 

O ganho de peso interdialítico (GPID) recomendado em hemodiálise é de 2-4% do peso corporal seco e a 
ingestão diária recomendada de líquidos depende do GPID. 

 

A restrição para ingestão alimentar de fósforo deve ser indicada na presença de hiperfosfatemia persistente e 
progressiva, e após avaliação de níveis séricos de cálcio e paratormônio. 

 

Quando há indicação de restrição alimentar de potássio, um aspecto primário é evitar alimentos 
ultraprocessados que contêm aditivos de potássio. 

 

QUESTÃO 26 - Com relação à Terapia Nutricional no paciente com câncer, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

Indica-se a terapia nutricional se o paciente não puder ingerir adequadamente (nenhum alimento por mais de 
uma semana, ou menos de 60% da necessidade por mais de 2 semanas). 

 

Recomenda-se nutrição enteral se a nutrição oral permanecer inadequada, apesar das intervenções 
nutricionais (aconselhamento e suplementos nutricionais orais). 

 

Dificuldade de alcançar necessidades nutricionais pela terapia nutricional enteral por mais de 5 a 7 dias é um 
dos critérios para utilização de nutrição parenteral. 

 

Obstrução intestinal e Síndrome de intestino curto (insuficiência ou falência intestinal) constituem critérios 
para utilização de nutrição parenteral. 

 

Tumores de cabeça e pescoço comprometem ingestão oral ou transporte de alimentos no trato 
gastrointestinal, assim o estado nutricional poderá ser mantido pela nutrição parenteral. 

 

QUESTÃO 27 - Pessoas que vivem com o HIV necessitam de uma alimentação adequada e equilibrada para manter 

um bom sistema imunológico e prolongar a qualidade de vida. Com relação aos preceitos nutricionais, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A avaliação dietética deve considerar hábitos específicos, aversões alimentares, ajustes na sincronização do uso 
dos medicamentos com as refeições. Deve-se ainda avaliar o acesso aos alimentos seguros. 

 

A massa celular corporal (MCC) é o principal compartimento da composição corporal alterado em pessoas com 
HIV/AIDS, mesmo em uso de terapia antirretroviral (TARV) e pode ser estimada pela bioimpedância elétrica. 

 

Portadores de HIV/AIDS apresentam elevado estresse oxidativo e mudanças no metabolismo lipídico, ambos 
causados pela própria infecção e pela TARV. 

 

As exigências nutricionais individuais são dependentes do estágio da infecção, do uso e da adesão (TARV), do 
estado nutricional relacionado ao HIV e dos sintomas da doença no momento. 

 

No HIV/AIDS, o metabolismo de proteínas está alterado sendo indicada rotineiramente a suplementação de 
proteína para melhorar a massa corporal magra. Recomenda-se um aporte proteico acima de 1,5g/Kg de peso 
corporal atual/dia. 

 



 

Página 13 de 18 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
NUTRIÇÃO 

QUESTÃO 28 - A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por uma limitação do fluxo aéreo que 

não é totalmente reversível, sendo geralmente progressiva. Apesar da DPOC comprometer os pulmões, ela pode 

também produzir consequências sistêmicas importantes, como alterações metabólicas e nutricionais. Nesse sentido, 

o planejamento alimentar visando a manutenção do estado nutricional deve considerar: 

 

Dieta hiperprotéica para reduzir o desconforto respiratório. 

 

Dieta hiperglicídica para reduzir o desconforto respiratório. 

 

Dieta hipoglicídica para reduzir o desconforto respiratório. 

 

Dieta hiperlipídica para reduzir o desconforto respiratório. 

 

Distribuição de macronutrientes semelhante à da população saudável. 

 

QUESTÃO 29 - Assinale com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F a(s) afirmativa(s) falsa(s) sobre as doenças 

cardiovasculares. 

___A redução do peso é a maneira não medicamentosa mais efetiva para controlar a hipertensão, mesmo pequenas 

reduções promovem diminuições significativas na pressão, bem como no risco cardiovascular. 

___O plano alimentar DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) pode auxiliar no controle da pressão arterial, 

sendo composto por alimentos de baixa quantidade de gordura, frutas, hortaliças, grãos, oleaginosas ricas em 

fósforo, magnésio e fibras. 

___No infarto agudo do miocárdio, pode-se acrescentar à dieta suplementos orais hipercalóricos para que o valor 

energético proposto seja alcançado, considerando o estado clínico e nutricional do paciente. 

___A restrição de líquidos na insuficiência cardíaca deve ser estabelecida de acordo com o balanço hidroeletrolítico, 

sendo bastante variável. 

___Na presença de dispneia e fadiga, é necessário fornecer uma dieta que exija pouca ou nenhuma mastigação, 

modificando a consistência para a pastosa. 

A sequência CORRETA é: 

 

V, V, V, F, V. 

 

V, F, V, V, F. 

 

V, F, V, F, F. 

 

V, F, V, F, V. 

 

V, F, V, V, V. 
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QUESTÃO 30 - Paciente RGO, 35 anos, está em pós-operatório de cirurgia do trato gastrointestinal com indicação de 

dieta líquida completa. Diante disso, a dieta desse paciente NÃO pode conter: 

 

Iogurte natural desnatado batido com fruta. 

 

Frutas cozidas com casca. 

 

Sopa de legumes, macarrão e carne liquidificada. 

 

Proteína do soro do leite em pó diluída em água. 

 

Canja de galinha liquidificada. 

QUESTÃO 31 - A obesidade na infância tem crescido nos últimos anos, estando atualmente sua taxa de crescimento 

no Brasil em torno de 3,8%, estimada pela Word Obesity Federation. Trata-se de um problema de saúde pública que 

atinge cada vez mais crianças e adolescentes. Neste sentido, a abordagem nutricional recomendada no Manual de 

Orientação para Obesidade na Infância e Adolescência, publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, deverá ser: 

 

Promover PERDA DE PESO corporal total quando o percentil de IMC para estatura ultrapassar 85% 
independente da idade da criança, pois o crescimento estatural não dará conta de promover maior distribuição 
de gordura por compartimentos corporais. 

 

Promover MANUTENÇÃO do peso corporal total quando o percentil de IMC para estatura ultrapassar 95% 
independente da idade da criança, pois com o crescimento estatural este peso tende a se normalizar. 

 

A decisão pela promoção da MANUTENÇÃO do peso corporal ou pela PERDA DE PESO deverá se basear na 
classificação do percentil para IMC que a criança/adolescente estiver classificado no momento da consulta. 
Percentis acima de 95% caracterizam obesidade grave e SEMPRE deverão sugerir que haja uma redução de 
peso gradual, para qualquer idade na presença de comorbidades. 

 

A decisão pela promoção da MANUTENÇÃO do peso corporal ou pela PERDA DE PESO deverá se basear na 
classificação do percentil para IMC que a criança/adolescente estiver classificado no momento da consulta. 
Percentis acima de 95% caracterizam obesidade grave e deverão sugerir que haja uma redução gradual de 
peso, apenas em crianças acima de 7 (sete) anos, com ou sem morbidades. 

 

A decisão pela promoção da MANUTENÇÃO do peso corporal ou pela PERDA DE PESO deverá se basear na 
classificação do percentil para IMC que a criança/adolescente estiver classificado no momento da consulta. 
Percentis acima de 95% caracterizam obesidade grave e deverão sugerir que haja uma perda de peso, mesmo 
que discreta, porém constante, em crianças acima de 2 (dois) anos, sem morbidades. 

QUESTÃO 32 - O documento “Obesity in adults: a clinical practice guideline”, publicado em 2020, levanta reflexões 

importantes e inovadoras para o tratamento da obesidade, Neste sentido, o guia elenca alguns pontos-chave no 

tratamento e prevenção da obesidade, como: 

 

A obesidade é uma doença complexa, de elevada prevalência, progressiva e altamente associada às doenças 
crônicas, caracterizada pelo peso corporal total elevado, o que afeta diretamente a saúde humana. 

 

Pessoas vivendo com obesidade sofrem frequentemente estigma, o que contribui para a maior prevalência de 
morbidade e mortalidade, independente do peso corporal total ou IMC 

 

Este guia reflete os avanços em epidemiologia, determinantes, fisiopatologia, prevenção e tratamento da 
obesidade e o seu foco está na perda de peso, independente do grau de obesidade. 

 

Este guia reflete os avanços em epidemiologia, determinantes, fisiopatologia, prevenção e tratamento da 
obesidade e o seu foco está na perda de peso, somente nos casos de obesidade mórbida. 

 

Este guia ressalta que o conceito de obesidade saudável deve ser levado em consideração e que este conceito 
poderá subsidiar a tomada de decisão. 
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QUESTÃO 33 - O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia 

persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. Atinge 

proporções epidêmicas, com estimativa de 425 milhões de pessoas com DM mundialmente. Sobre o Diabetes 

mellitus, é INCORRETO afirmar: 

 

A hiperglicemia persistente está associada a complicações crônicas micro e macrovasculares, aumento de 
morbidade, redução da qualidade de vida e elevação da taxa de mortalidade. Os fatores causais dos principais 
tipos de DM – genéticos, biológicos e ambientais – ainda não são completamente conhecidos. 

 

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, monogênica, decorrente de má formação das 
células β pancreáticas, ocasionando deficiência parcial de insulina. É mais frequentemente diagnosticado em 
adolescentes e em adultos jovens, afetando principalmente homens. Subdivide-se em DM tipo 1A, DM tipo 1B 
e DM tipo 1C, a depender da presença ou da ausência laboratorial de autoanticorpos circulantes. 

 

O DM1 é bem mais frequente na infância e na adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos, que 
podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada latent autoimmune diabetes 
in adults (LADA). 

 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a 90 a 95% de todos os casos de DM. Geralmente acomete 
indivíduos a partir da quarta década de vida, embora se descreva, em alguns países, aumento na sua incidência 
em crianças e jovens. Trata-se de doença poligênica, com forte herança familiar, ainda não completamente 
esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores ambientais. Dentre eles, hábitos dietéticos 
e inatividade física, que contribuem para a obesidade, destacam-se como os principais fatores de risco. 

 

MODY é uma forma monogênica de DM e caracteriza-se por herança autossômica dominante, idade precoce 
de aparecimento (em geral, antes dos 25 anos) e graus variáveis de disfunção da célula β.17 Estima-se que 
represente 1 a 2% de todos os casos de DM; na maioria das vezes, é diagnosticado inicialmente como DM1 ou 
DM2. 

 

QUESTÃO 34 - De acordo com as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019/2020, o rastreamento 

consiste em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é diagnosticar o Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ou a 

condição de pré-diabetes em indivíduos assintomáticos. Essa atividade tem grande importância para a saúde pública, 

pois está diretamente ligada à possibilidade de diagnóstico e tratamento precoces, minimizando os riscos de 

desenvolvimento de complicações. No que diz respeito ao rastreamento do Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), assinale a 

afirmativa INCORRETA: 

 

Para que o rastreamento tenha boa relação custo-efetividade, é aconselhável que os procedimentos de 
diagnóstico sejam realizados em uma população de alto risco, selecionada de acordo com os escores de 
questionários como o Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) ou o da Associação Americana de Diabetes 
(American Diabetes Association, ADA), ambos já validados. 

 

Se o rastreamento for realizado sem a utilização prévia de questionários, devem ser testados indivíduos acima 
de 45 anos de idade ou, em qualquer idade, pacientes com sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial ou 
história familiar de DM2. 

 

Outros fatores de risco para o desenvolvimento de DM2 que devem ser levados em consideração são: história 
prévia de diabetes gestacional e uso de medicações como corticoides, diuréticos tiazídicos e antipsicóticos. 
Além disso, é preciso atentar para a presença de comorbidades frequentemente associadas ao DM2, como 
periodontite, infecções micóticas, hepatite C e outras infecções virais crônicas. 

 

Qualquer um dos testes aplicados no diagnóstico de DM2 pode ser usado no rastreamento (glicemia de jejum, 
glicemia de 2 horas pós-sobrecarga ou hemoglobina glicada [HbA1c]). 

 

A glicemia de 2 horas pós-sobrecarga diagnostica menos casos que o restante, por isso é o teste menos 
utilizado. Quando mais de um teste é feito, com resultados discrepantes confirmados, todos devem ser 
descartados. 
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QUESTÃO 35 - A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada pela sobreposição de diferentes enfermidades, tanto em 

adultos quanto em crianças. A classificação de SM em adultos, apesar de ainda amplamente discutida, é bem 

estabelecida. Sobre esta classificação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

As duas principais definições são a da Organização Mundial da Saúde (OMS), criada em 1998 e a do NCEP/ ATP-
III de 2001. A primeira apresenta como obrigatória a resistência à insulina, enquanto pode estar ausente na 
segunda. Apesar da diferença, os estudos mostram prevalência semelhante em adultos ao comparar as duas 
classificações. 

 

Outra proposta de classificação foi apresentada em 2005 pela Federação Internacional de Diabetes 
(International Diabetes Federation, IDF) que considera a obesidade visceral o mais importante marcador, 
determinada pela medida da cintura, pela primeira vez com propostas de limites específicos por etnia. 

 

Para crianças, a IDF sugere que a SM não deve ser diagnosticada em crianças com menos de 10 anos; no 
entanto, a redução de peso deve ser fortemente recomendada para aquelas com obesidade abdominal. Acima 
de 10 anos, a SM é diagnosticada pela presença de obesidade abdominal associada a dois ou mais critérios 
clínicos. 

 

Para a classificação da SM em adultos, é importante ressaltar que após vários estudos, os parâmetros definidos 
pela NCEP, IDF 2006 e OMS 1999 são os mesmos, tendo a Circunferência da cintura e a resistência à insulina 
como parâmetros obrigatórios para se classificar um indivíduo adulto com SM. As 3 (três) classificações indicam 
que para se classificar um indivíduo com SM ele deve apresentar pelo menos 4 das anormalidades associadas à 
SM. 

 

A SM representa, portanto, um grupo de fatores de risco cardiometabólicos que incluem obesidade abdominal 
combinada com elevação de pressão arterial, glicemia de jejum e triglicérides, além de redução do nível de HDL 
colesterol. 

 

QUESTÃO 36 - O Posicionamento sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular, publicado em 2021, pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), faz algumas considerações sobre o impacto do consumo de gorduras nas 

dislipidemias e outras desordens. Neste posicionamento, as seguintes afirmativas estão presentes, EXCETO: 

 

A substituição das calorias provenientes de lipídios saturados (SAT) por poli-insaturados (POLI) e 
monoinsaturados (MONO) diminui o risco cardiovascular, enquanto resultado oposto é observado quando SAT 
são substituídos por carboidratos refinados como o açúcar. 

 

O fato de os SAT se apresentarem em emulsões de gordura como no leite, ou em matriz sólida de óleo de 
palma com açúcar, como observado em biscoitos industrializados, não exerce diferença quanto aos efeitos 
deletérios dos SAT sobre os lipídeos plasmáticos. 

 

Um ponto importante que pode interferir na análise do papel dos ácidos graxos é o padrão alimentar no qual 
se inserem. Ácidos graxos SAT podem se associar a efeitos deletérios do ponto de vista cardiovascular, quando 
inseridos em um contexto de dieta rica em açúcares e pobre em fibras, ao passo que, no contexto de padrão 
alimentar saudável, seu impacto negativo pode ser menor. 

 

Embora, de forma genérica, SAT se associe ao maior risco cardiovascular, é importante salientar que nem todos 
os ácidos graxos SAT elevam a concentração plasmática de colesterol e do risco cardiovascular. 

 

As diretrizes internacionais apontam para importância do seguimento de padrões alimentares saudáveis, como 
o Padrão Mediterrâneo e a dieta DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension). O Guia Alimentar para a 
População Brasileira também evidencia a importância do seguimento de padrões alimentares saudáveis e 
enfatiza que simplesmente estudar os nutrientes de forma isolada não esclarece por completo a influência da 
alimentação na saúde. 
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QUESTÃO 37 - O teste de provocação oral (TPO), procedimento introduzido na prática clínica em meados dos anos 

1970, a despeito de todo avanço científico, continua sendo ainda o método mais confiável no diagnóstico da alergia 

alimentar. Sobre o TPO pode-se afirmar que: 

 

Consiste na oferta maciça do alimento suspeito e/ou placebo, em administração única, para monitoramento de 
possíveis reações clínicas, após um período de exclusão dietética do alimento suspeito, de no mínimo 1 (uma) 
semana. 

 

Pode ser indicado somente a partir de 5 (cinco) anos de idade, para confirmar ou excluir uma alergia alimentar. 

 

Avalia a aquisição de tolerância em alergias alimentares potencialmente transitórias, como a do leite de vaca, 
do ovo, do trigo ou da soja; além de avaliar a reatividade clínica em pacientes sensibilizados e naqueles com 
dieta restritiva a múltiplos alimentos. 

 

Não determina se os alérgenos alimentares associados a doenças crônicas podem causar reações imediatas. 

 

Não é capaz de avaliar a tolerância a alimentos envolvidos em possíveis reações cruzadas; e o efeito do 
processamento do alimento em sua tolerabilidade. 

 

QUESTÃO 38 - Várias são as evidências científicas que demonstram a efetividade dos alimentos funcionais ou dos 

componentes bioativos em vias metabólicas específicas, influenciando a gênese, o desenvolvimento ou a progressão 

de diversas doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Sobre os alimentos funcionais é 

INCORRETO afirmar que: 

 

Algumas fibras alimentares, como a celulose, a lignina e algumas hemiceluloses, estão relacionadas ao 
aumento do tempo de trânsito intestinal e redução do bolo fecal. Por outro lado, as hemiceluloses ácidas, 
pectinas, gomas, mucilagens, betaglicanos, frutooligossacarídeos (FOS) e inulina influenciam as funções da 
porção superior do trato digestório, como a absorção de macro e micronutrientes e reduzem a 
fermentabilidade na porção inferior do intestino grosso, além da reduzirem do conteúdo de água nas fezes. 

 

A fermentação das fibras solúveis pela microbiota intestinal produz ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) Estes 
reduzem o pH intestinal, o que resulta em redução da atividade das enzimas bacterianas, influenciando na 
composição da microbiota. 

 

As fibras solúveis também diminuem a solubilidade e a reabsorção de ácidos biliares resultando em uma maior 
excreção de colesterol, reduzindo as concentrações séricas desse lipídio. 

 

Fibras solúveis estimulam a absorção de minerais por aumentar a forma ionizável de minerais como cálcio, 
magnésio e fósforo e aumentar a expressão de calbindina, fundamental no processo de absorção do cálcio. 

 

O fato de serem fermentáveis pela microbiota intestinal faz das fibras alimentos prebióticos. Essa fermentação 
estimula o crescimento de bactérias benéficas no intestino, como bifidobactérias e lactobacilos. São elas: 
pectina, hemiceluloses ácidas, inulina, FOS, oligossacarídeos (rafinose e estaquiose) e o amido resistente. 
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QUESTÃO 39 - Já foram identificados mais de seis mil compostos fenólicos em plantas, porém nem todos estão 

associados a potenciais efeitos benéficos à saúde humana. Entre os principais compostos fenólicos nos alimentos 

estão os flavonoides, amplamente estudados nos últimos anos em função de seus efeitos funcionais. Sobre os 

flavonoides, podemos afirmar que é INCORRETO: 

 

Os flavonoides são um grupo de moléculas polifenólicas geradas no metabolismo secundário de plantas como 
forma de proteção contra patógenos e predadores. Podem ser encontrados em altas concentrações em plantas 
maduras e apresentam potente ação antioxidante. 

 

Os antioxidantes têm ação direta na neutralização dos radicais livres. O equilíbrio entre a formação de radicais 
livres e a atuação dos antioxidantes diminui o risco de desenvolver DCNT. 

 

Apesar de não serem considerados nutrientes essenciais, o consumo desses compostos está relacionado com a 
prevenção de doenças como câncer, DCV e diabete melito. Além da ação antioxidante, alguns flavonoides 
apresentam também efeitos anti-inflamatórios. 

 

Os flavonoides, mesmo quando consumidos em quantidades encontradas em alimentos, podem ser tóxicos. 

 

Deve ser dada maior atenção ao seu consumo por populações vulneráveis como os idosos. Uma dose diária de 
250 a 400 mg de flavonoides tem sido apontada como recomendação para manutenção da saúde, advinda do 
consumo de alimentos como leguminosas, frutas e vegetais. 

 

QUESTÃO 40 - Interações de nutrientes e fármacos podem ocorrer por modificações nos efeitos dos mesmos durante 

ou após sua administração. Há ainda a possibilidade de a interação de fármacos e nutrientes estar relacionada apenas 

à velocidade de absorção das substâncias e/ou nutrientes, sem interferir no mecanismo de ação. Com relação à 

interação fármaco-nutrientes, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

Considerando a administração oral de medicamentos, sua absorção é influenciada pela concentração do 
fármaco administrado e por fatores biológicos e físico-químicos, além da presença de alimentos no trato 
gastrintestinal. 

 

A ação terapêutica dos fármacos dependerá de quanto do fármaco absorvido chegou a seus locais de ação 
após passar pelas etapas anteriores. Fatores como os alimentos, que modifiquem as secreções gastrintestinais, 
o fluxo sanguíneo local e o tempo de esvaziamento gástrico podem alterar tanto a desintegração como a 
dissolução dos fármacos, atrasando, acelerando, aumentando ou diminuindo sua absorção e, 
consequentemente, seu efeito no organismo. 

 

As interações entre medicamentos e alimentos podem levar a dois resultados clínicos principais: diminuição da 
biodisponibilidade de um medicamento, que ocasiona falha no tratamento, ou biodisponibilidade aumentada, 
que eleva o risco de eventos adversos e pode até mesmo levar à toxicidade. 

 

Fármacos de baixa solubilidade e alta permeabilidade, isto é, sistema de classificação biofarmacêutica classe II, 
têm maior extensão de absorção com alimentos. 

 

O pH gastrintestinal é um dos fatores menos importantes para a absorção e a biodisponibilidade oral do 
medicamento, pois não consegue exercer uma influência significativa na sua dissolução, solubilidade, liberação 
e estabilidade, ou na permeabilidade intestinal. Tais fatores respondem prioritariamente aos alimentos. 
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ÁREA PROFISSIONAL 

ODONTOLOGIA 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 17 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 
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QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 
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QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

QUESTÃO 11 - Levando em consideração que a cárie dentária é um dos principais agravos que acometem a saúde 

bucal no Brasil, pode-se dizer que são Fatores de Risco, EXCETO: 

 

Falta de acesso ao flúor. 

 

Consumo frequente de açúcar. 

 

Hipossalivação. 

 

Fatores culturais e socioeconômicos. 

 

Idade. 

 

QUESTÃO 12 - Sobre a eficácia do uso de fluoretos, pode-se afirmar: 

 

A fluoretação de águas de abastecimento, como estratégia de saúde pública para prevenir a cárie dentária, 
teve início a partir de estudos realizados na década de 70. 

 

O benefício do dentifrício fluoretado na prevenção das cáries ocorre porque tem-se um aumento na 
concentração de flúor na saliva por cerca de 40 minutos após a escovação. 

 

O efeito protetor de dentifrícios fluoretados é influenciado pela exposição à água fluoretada. 

 

A literatura é conclusiva quanto à eficácia da escovação dental supervisionada, sendo influenciada pela 
periodicidade de sua realização. 

 

Materiais liberadores de flúor têm eficácia comprovada, quando usado como selantes, apenas na iniciação de 
cárie. 

 



 

Página 7 de 17 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
ODONTOLOGIA 

QUESTÃO 13 - São pressupostos da Política Nacional de Saúde Bucal: 

 

Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade, na Estratégia 
Saúde da Família. 

 

Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável dessa. 

 

Assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal enfatizando o coletivo, e a promoção e a prevenção na 
população adscrita. 

 

Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território subsidiando o planejamento - deve-se buscar que 
as ações sejam estimuladoras para a realização posterior de um diagnóstico das condições de saúde-doença 
das populações. 

 

Centrar a atuação na Vigilância Sanitária, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos 
danos, riscos e determinantes do processo saúde doença, atuação intersetorial e ações sobre o território. 

 

QUESTÃO 14 - O diagnóstico diferencial entre as formas mais leves de fluorose dentária e as opacidades de esmalte 

não fluoróticas merece especial atenção. Conhecendo as características clínicas de cada uma delas, podemos afirmar 

que a opacidade de esmalte se manifesta COMO: 

 

Linhas brancas opacas ou nuvens, de aparência calcária. 

 

“Coberturas de neve” nas margens das cúspides/incisais. 

 

Descoloração castanha na parte mesio-incisal dos incisivos superiores centrais, após a erupção. 

 

Linhas que se fundem e têm aparência nebulosa, no esmalte dentário. 

 

Manchas brancas opacas ou amarelo-creme até vermelho-escuro-alaranjadas na época da erupção dos dentes. 

 

QUESTÃO 15 - Quanto à indicação de suplementos de flúor para uso individual na gestação e infância, é CORRETO 

afirmar que: 

 

Devido ao efeito sistêmico do flúor no processo anticárie, é necessário e indispensável a ingestão de fluoretos 
na infância, durante a formação dos dentes. 

 

O uso de comprimidos fluoretados, com a finalidade de se alcançar um efeito sistêmico, é um dos métodos 
mais efetivos no controle da cárie dentária. 

 

Durante a gestação é recomendada a ingestão do flúor em complexos vitamínicos que contém cálcio, 
aumentando sua absorção e melhorando sua efetividade, o que irá beneficiar os dentes decíduos do feto em 
formação. 

 

Embora não seja uma medida racional, os suplementos de flúor quando indicados para crianças causam 
aumento da concentração de flúor na saliva. 

 

Existem fortes evidências científicas para a indicação de suplementos de flúor pré-natal, uma vez que estes 
beneficiam os dentes decíduos do feto em formação. 
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QUESTÃO 16 - Em relação a atenção à saúde bucal de bebês (0 a 24 meses), pode-se observar que: 

1) No período da erupção dos dentes, é comum o aparecimento de sintomas sistêmicos como salivação 

abundante, diarreia e aumento da temperatura, processos que decorrem unicamente do rompimento da 

gengiva pelo dente decíduo.  

2) Nesta fase, a ingestão excessiva de dentifrício fluoretado pode causar fluorose dentária.  

3) A partir dos 6 meses, deve-se incentivar o bebê ao uso progressivo de alimentos em colheres e copos.  

4) Quando a necessidade de sucção do bebê não for satisfeita com o aleitamento materno, a chupeta deve ser 

usada em livre demanda, assim como o aleitamento materno.  

5) É importante estimular a adição de açúcar e mel ao leite do bebê, uma vez que os carboidratos acalmam e 

promovem seu relaxamento.  

 

Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 3 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. 

QUESTÃO 17 - Segundo o GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NO CONTEXTO DA COVID-19, 

elaborado pelo Ministério da Saúde, pode-se afirmar que: 

1) Estão entre os agravos bucais que o cirurgião-dentista pode observar em pacientes com covid-19: alterações 

salivares e infecções oportunistas. 

2) Independente do cenário, os serviços de urgência e emergência odontológica devem ser ofertados, 

subsidiando o cuidado odontológico. 

3) É conduta nos atendimentos de urgência odontológica executar a quantidade mínima de procedimentos no 

mesmo dia. 

4) Na sala de espera não é mais necessário o distanciamento entre os usuários (conduta nos atendimentos de 

urgência). 

5) Não há prioridades em relação a assistência odontológica, levando-se em conta os diferentes diagnósticos de 

doenças bucais. 

 

Apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 4 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 3, 4 e 5 estão corretas. 
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QUESTÃO 18 - No contexto da Pandemia de COVID-19, mesmo em cenários de restrição do escopo do atendimento 

odontológico, verifica-se que algumas ações e serviços são essenciais (eletivos essenciais), EXCETO: 

 

Pré-natal odontológico. 

 

Pacientes com doenças crônicas. 

 

Ações de promoção e prevenção à saúde bucal. 

 

Pacientes com doenças sistêmicas. 

 

Pessoas com deficiência. 

QUESTÃO 19 - Conhecendo o mecanismo de ação dos fluoretos e seu efeito na estrutura dental, pode-se afirmar que: 

1) O mineral fluorapatita é menos solúvel do que a hidroxiapatita, e uma vez incorporado à estrutura dentária, 

torna o dente mais resistente aos ácidos produzidos no biofilme dental. 

2) 6,5 deve ser considerado o pH crítico para o esmalte de um indivíduo não exposto diariamente a nenhuma 

das formas de fluoretos. 

3) Exposto ao flúor (fluoretos), o pH crítico para o esmalte de um indivíduo é de 5,0. 

4) Quando ingerimos água fluoretada há um aumento persistente da concentração de Flúor salivar, que se 

mantém por até 72h.  

5) O flúor presente no meio bucal ativa a capacidade remineralizante da saliva e o esmalte-dentina tem uma 

maior reparação dos minerais perdidos que teriam na ausência de flúor. 

 

Apenas as afirmativas 1 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 4 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 4 e 5 estão corretas. 

 

Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 20 - São estratégias voltadas para o controle de fatores de risco e incremento de fatores de proteção 

contra a fluorose dentária, EXCETO: 

 

Indicar outras formas de utilização de flúor, que não a água de abastecimento e os dentifrícios fluoretados, 
apenas para pessoas com alto risco ou atividade de cárie. 

 

Aconselhar pais e cuidadores sobre a quantidade necessária de dentifrício fluoretado utilizado em cada 
escovação, em crianças abaixo de 6 anos de idade. 

 

Proibir o uso de soluções fluoretadas para bochecho em crianças abaixo de 8 anos de idade, pelo risco de 
ingestão repetida. 

 

Estimular o aleitamento materno por mais de 6 meses, evitando o uso de fórmulas para o aleitamento artificial. 

 

Ter a garantia das indústrias da indicação da dosagem de fluoreto no rótulo das águas minerais. 



 

Página 10 de 17 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
ODONTOLOGIA 

QUESTÃO 21 - Com relação ao tópico: “Materiais dentários liberadores de flúor” pode-se afirmar, EXCETO: 

 

Eles têm sido, também, utilizados como selantes de fóssulas-fissuras, na colagem de aparelhos ortodônticos 
fixos e no tratamento paliativo de cárie conhecida como ART. 

 

Os materiais de maior potencial anticárie são classificados como cimentos de ionômero de vidro (CIV) e 
cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (CIVMR). 

 

Há evidência que esses materiais utilizados como selantes de sulcos e fissuras previnem só a iniciação, mas não 
a progressão de cárie. 

 

A grande vantagem desses materiais é a liberação de F constantemente, mantendo baixas concentrações de F 
no meio bucal controlando a cárie, independentemente do uso de dentifrício fluoretado. 

 

As principais desvantagens desses materiais liberadores de fluoreto parecem ser menor retenção e qualidade 
estética em comparação com os resinosos convencionais. 

 

QUESTÃO 22 - Com relação ao tópico: “Efeitos adversos do flúor para a saúde geral” pode-se afirmar, EXCETO: 

 

A toxicidade aguda do flúor refere-se à ingestão, de uma única vez, de grande quantidade de flúor provocando 
desde irritação gástrica até a morte. 

 

Nenhuma pessoa pode estar exposta a concentrações iguais ou superiores a 5,0 mgF/kg corporal, que 
corresponde à Dose Provavelmente Tóxica (DPT). 

 

Náuseas e vômitos têm sido relatados quando da aplicação tópica de F-gel com moldeiras, entretanto sem 
nenhuma preocupação com letalidade. 

 

São raríssimos os casos de intoxicação aguda letal resultante da ingestão de fluoretos em formulações usadas 
para prevenção da cárie dentária. 

 

A absorção de flúor ocorre de maneira diferente se o flúor em questão é encontrado na natureza ou 
adicionado às águas. 

 

QUESTÃO 23 - Conhecendo o “Manual de Regulação da Especialidade Clínica: Periodontia”, pode-se afirmar que: 

1) Os motivos mais frequentes de encaminhamento são o tratamento de periodontites, cirurgia periodontal 

para dentística restauradora, aumento de volume gengival e lesões de furca grau I, II, III e IV. 

2) No nível de Atenção Básica, deve-se intervir nos fatores modificadores da doença periodontal, raspagem e 

alisamento supragengival e subgengival, remoção de outros fatores de retenção de placa, orientações de 

higiene bucal e demais procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade, além de tratamentos de urgência. 

3) No nível de Atenção Média, as principais ações são a raspagem e o alisamento radicular subgengival (RASUB) 

de maior complexidade, cirurgia de acesso com ou sem plastia de furca, gengivectomia, aumento de coroa 

clínica, ressecção radicular e tunelização. 

4) Na anamnese detalhada devem ser considerados: tabagismo, diabetes, histórico familiar, padrões de higiene 

bucal, uso de medicamentos bloqueadores de canais de cálcio, reguladores neurológicos e 

imunossupressores, dentre outros. 

5) A terapêutica medicamentosa na RASUB deve ser com prescrição de analgésico (paracetamol 500 mg), em 

intervalos de 8 horas, na presença de dor. 
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Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. 

 

Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 24 - Conhecendo o “Manual de Regulação da Especialidade Clínica: Ortodontia e Ortopedia”, pode-se 

afirmar que: 

1) Os motivos mais frequentes de encaminhamento são as más oclusões Classes I, II ou III com possíveis 

variações transversais, verticais, ântero-posteriores, anomalias dentais individuais, discrepâncias ósteo-dental 

e alterações funcionais orofaciais. 

2) No nível de Atenção Básica, a Equipe de Saúde Bucal, em conjunto com outros profissionais da UBS, planejará 

e realizará ações preventivas e educativas e, ainda, realizará procedimentos clínicos simples que evitem ou 

agravem a má oclusão. 

3) No nível de Atenção Média, o tratamento ortodôntico para usuários de 6 anos completos a 12 anos 

incompletos será realizado para aqueles que apresentem alterações dento-esqueletais e sem necessidade de 

cirurgia ortognática e os indicados por outras especialidades do CEO para pequenos movimentos 

ortodônticos. 

4) O critério clínico de encaminhamento para o nível de Atenção Média é que o usuário de 6 anos completos e 

12 incompletos já tenha realizado o tratamento básico (restaurações, exodontias, raspagem, profilaxia, 

aplicação tópica de flúor, etc.), higiene bucal controlada e conhecimento da duração prolongada do 

tratamento por parte do responsável. 

5) Avaliar, por meio da ficha de encaminhamento e exame bucal do usuário, se os critérios estabelecidos no 

Manual de Regulação de Ortodontia estão sendo respeitados na situação referenciada. 

 

Apenas as afirmativas 1, 3 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 4 e 5 estão corretas. 

 

Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 25 - Em relação a atenção à saúde bucal de crianças (02 a 09 anos), pode-se observar que: 

1) Esta é a faixa etária ideal para desenvolver hábitos saudáveis e para participação em programas 

educativo/preventivos de saúde bucal. 

2) No trabalho multiprofissional, o exame da cavidade bucal das crianças deve ser uma atividade de rotina. 

3) Alguns fatores, denominados hábitos deletérios, predispõem à má oclusão: sucção de chupeta, sucção digital, 

deglutição atípica, onicofagia, respiração bucal e outros. 

4) A escovação continua sendo responsabilidade da criança e, na medida do possível, crianças nesta fase devem fazer 

uso de dentifrício fluoretado sob supervisão de um adulto. 

5) Nessa fase da vida, é comum os pais relatarem problemas com a alimentação das crianças, associada à aceleração 

da velocidade do crescimento e aumento do apetite. 

 

Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 3 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. 

QUESTÃO 26 - Em relação à atenção à saúde bucal de adolescentes (10 a 19 anos), pode-se observar que: 

1) Na adolescência, é comum a ocorrência de alguns problemas como a bulimia que pode levar à abrasão dentária e 

cárie na face lingual dos dentes anteriores, bem como o uso de piercing, que pode causar complicações de ordem 

inflamatória e até infecciosa. 

2) A equipe de saúde deve conhecer os principais problemas que afetam os adolescentes, tais como: violência, 

problemas familiares, depressão, drogas, álcool, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis e outros. 

3) Deve-se assegurar informações sobre os riscos com acidentes e traumatismos dentários e a necessidade de uso de 

proteção e adoção de comportamentos seguros. 

4) Com a aproximação da idade adulta, cresce o risco às doenças gengivais e periodontais e, também, ocorre a 

redução do risco biológico à cárie.  

5) A periodontite juvenil localizada ou generalizada é uma doença de baixa prevalência, cujas características 

principais são: quantidade de placa bacteriana compatível à severa destruição periodontal, progressão lenta e 

aspecto periodontal saudável. 

 

Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 3 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. 
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QUESTÃO 27 - Em relação a atenção à saúde bucal de adultos (20 a 59 anos), pode-se observar que: 

1) A inclusão dos adultos e das outras faixas etárias trouxe um enorme volume de necessidades de tratamento 

odontológico, tais como doenças crônicas e sistêmicas: diabetes, tuberculose, AIDS e outras que podem 

apresentar manifestações bucais. 

2) As diferenças clínicas na severidade e prevalência da periodontite crônica podem ser explicadas pela 

presença de fatores de risco, tais como: o fumo, as condições sistêmicas e pelo componente genético da 

doença. 

3) Nos adultos em geral, algumas doenças sistêmicas e/ou infecto-contagiosas são prioridades na organização 

da atenção: diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase e HIV-AIDS. 

4) Os sinais e sintomas da Diabetes Mellitus (sede intensa, micção difícil, rápida cicatrização, entre outros) que 

sugerem possível diagnóstico desta doença podem ser relatados aos profissionais da saúde bucal por usuários 

que desconhecem serem diabéticos.  

5) Pacientes diabéticos não controlados frequentemente apresentam sialorreia, sensibilidade dolorosa na 

língua, distúrbios de gustação e a doença periodontal está presente em 25% dos casos. 

 

Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 1, 3 e 5 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. 

 

Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. 

 

QUESTÃO 28 - Analisando o “Guia de orientações para atenção odontológica no contexto da COVID-19”, dentro da 

atenção especializada (CEO e LRPD), pode-se afirmar, EXCETO: 

 

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são fundamentais para a integralidade do cuidado, porém, o 
seu funcionamento foi alterado, entendendo que o tipo de assistência, eminentemente eletivo, poderia ser 
adiado. 

 

Todavia, algumas especialidades do CEO podem funcionar, como nos atendimentos inadiáveis, na 
especialidade de diagnóstico bucal e grupos prioritários, como as pessoas com deficiência. 

 

Pode-se utilizar no CEO, quando possível, ferramentas como a teleodontologia para verificar condições de 
saúde prévias do usuário, realizar orientações e monitorar casos atendidos. 

 

No momento do acolhimento, assim como nas unidades de saúde da família, devem ser seguidas questões de 
triagem para verificação de possíveis usuários com síndrome respiratória aguda e prosseguir para o protocolo 
estabelecido para essa situação. 

 

A produção de próteses dentárias pelos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD) foi ligeiramente 
afetada frente à pandemia, tendo suas atividades reduzidas em torno em 20%. 
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QUESTÃO 29 - Analisando o “Guia de orientações para atenção odontológica no contexto da COVID-19”, dentro da atenção 

especializada (UTI), pode-se afirmar, EXCETO: 

 

A presença do cirurgião-dentista é fundamental na equipe, atuando na prevenção de complicações secundárias à 
Covid-19, cuja principal é a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV). 

 

A PAV é definida como aquela que ocorre nos pacientes que estão sob ventilação mecânica (VM) por um período 
superior a 10 dias e estima-se que comprometa de 27 a 45% dos pacientes em VM com taxa de mortalidade relatada 
abaixo de 20%. 

 

Os pacientes com Covid-19 e PAV apresentam uma taxa de mortalidade acima de 80%, em função da gravidade e do 
aumento prolongado da VM para tratar a doença pulmonar. 

 

A principal função do cirurgião-dentista na UTI é a realização de procedimentos de prevenção, diagnóstico, 
tratamento e/ou adequação bucal nos pacientes e medidas de prevenção e controle de infecções relacionadas à 
assistência à saúde (IRAS). 

 

O atendimento odontológico na UTI deve seguir o mesmo critério de risco utilizado para os procedimentos médicos, 
classificando-os em procedimentos de emergência, urgência ou eletivos. 

QUESTÃO 30 - Analisando a Saúde Bucal no SUS, a nível dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), na 

especialidade de Pacientes com Necessidades Especiais, pode-se afirmar com relação aos pacientes com Síndrome de 

Down, EXCETO: 

 

Podem apresentar anodontia, dentes conoides, fusões, atraso na erupção, má oclusão de Classe III, mordida aberta, 
bruxismo, língua hipotônica, fissurada e/ou geográfica e alta prevalência de doença periodontal de estabelecimento 
precoce. 

 

A prevenção e o tratamento rigoroso da doença periodontal que é mais agressiva nestes pacientes são 
fundamentais, sendo necessário o agendamento de consultas periódicas e regulares, devido à maior susceptibilidade 
às infecções. 

 

Deve-se atentar para maiores possibilidades de alterações cardíacas e do aparelho respiratório, leucemia, 
hipertireoidismo e imunossupressão. 

 

Na maioria dos casos, o trabalho é mais bem desenvolvido com uma equipe multidisciplinar. 

 

Em bebês com síndrome de Down que apresentam línguas protrusas, largas, hipotônicas e interposição entre os 
rodetes gengivais, pode ser indicada a placa palatina de memória (PPM) que estimula o posicionamento adequado 
da língua e do lábio superior. 

QUESTÃO 31 - Quanto à Rede de Atenção à Saúde (RAS) e à Rede de Atenção à Saúde Bucal, é correto afirmar que: 

 

Os pontos de atenção à saúde têm diferentes níveis de importância nas Redes de Atenção à Saúde, em razão do 
maior nível de tecnologia e relevância da Atenção Especializada e Hospitalar, frente à baixa tecnologia da Atenção 
Básica. 

 

Nas RAS, a concepção de hierarquia é reafirmada pela de poliarquia e o sistema organiza-se sob a forma de uma 
rede vertical de atenção à saúde. Assim, há hierarquia entre os diferentes pontos de atenção à saúde. 

 

O conhecimento profundo da população usuária de um sistema de atenção à saúde torna possível romper com a 
gestão baseada nas necessidades de saúde da população e instituir a gestão baseada na oferta, característica dos 
sistemas fragmentados. 

 

Na Rede de Atenção à Saúde Bucal, definem-se como pontos de Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar, 
respectivamente, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os hospitais que realizam atendimento odontológico. 

 

A população sob responsabilidade das RAS vive em territórios sanitários singulares, organiza-se socialmente em 
famílias e é cadastrada e registrada em subpopulações estratificadas por riscos em relação às condições de saúde 
estabelecidas. 
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QUESTÃO 32 - Quanto à Produção do cuidado em saúde bucal e ao trabalho em equipe, pode-se afirmar que: 

 

Em respeito ao princípio da hierarquia e do nível de formação, o Cirurgião-Dentista é responsável pela chefia 
da Equipe de Saúde Bucal porquanto superior aos técnicos em Saúde Bucal (TSB) e aos auxiliares em Saúde 
Bucal (ASB). 

 

A clínica ampliada representa novo modelo de trabalho que transpõe a clínica tradicional, articulando 
diferentes saberes na compreensão dos processos de saúde e adoecimento e na inclusão dos usuários como 
participantes das condutas em saúde e da elaboração de seu projeto terapêutico. 

 

O acolhimento é um dispositivo administrativo e refere-se à existência de um recepcionista que seja o único 
responsável pelo acesso do paciente ao serviço de saúde. 

 

Entre o primeiro contato do profissional com o cidadão e a resolução de suas demandas, seu acolhimento, 
independentemente da demanda, deve ser feito exclusivamente pela Equipe de Saúde Bucal. 

 

Para garantir padronização, aumento de produtividade e economia de escala, a divisão do trabalho em saúde 
recomenda que todos os pacientes sejam acolhidos pelo técnico de enfermagem para aferição de pressão 
arterial, temperatura e pesagem, para posterior encaminhamento. 

 

QUESTÃO 33 - Entre as modalidades nas quais os profissionais de saúde bucal que compõem as equipes de Saúde da 

Família podem se organizar, qual a alternativa CORRETA? 

 

Modalidade I: dois profissionais: CD + ASB ou TSB. 

 

Modalidade I: dois profissionais: CD + CD. 

 

Modalidade II: três profissionais: CD + CD + ASB. 

 

Modalidade II: três profissionais: CD + CD + TSB. 

 

Modalidade III: profissionais das modalidades I ou II que operam em Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO). 

 

QUESTÃO 34 - Cada equipe de AB está vinculada a um contingente populacional e a uma região geográfica específica 

e deve seguir os quatro atributos essenciais preconizados por Starfield (2002) para a Atenção Primária/Básica. Neste 

sentido, é CORRETA a alternativa: 

 

Primeiro contato: consiste na prestação de um conjunto de serviços pela equipe de saúde que atendam às 
necessidades mais comuns da população adscrita e a oferta de serviços preventivos e curativos e a garantia dos 
diversos tipos de serviços. 

 

Centralização familiar: implica considerar a família como o sujeito da atenção. 

 

Integralidade: pressupõe o reconhecimento das necessidades familiares em função do contexto físico, 
econômico, social e cultural em que vivem. 

 

Longitudinalidade ou continuidade: capacidade de garantir a continuidade da atenção no interior da rede de 
serviços. 

 

Coordenação do cuidado: diz respeito à acessibilidade e ao uso de serviços para cada novo problema ou para 
acompanhamento rotineiro de saúde. 
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QUESTÃO 35 - Com fundamento no Caderno de Atenção Básica 17: Saúde Bucal (BASIL, 2008), pode-se afirmar 

quanto ao Planejamento em Saúde, EXCETO: 

 

O êxito do planejamento depende da implicação de profissionais, lideranças e/ou representantes da 
comunidade. 

 

Para o planejamento das atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica é necessário destacar a importância da 
utilização da Epidemiologia. 

 

O planejamento possibilita compreender a realidade, os principais problemas e necessidades da população. 
Permite analisar desses problemas e elaborar propostas capazes de solucioná-los, resultando em um plano de 
ação. 

 

Para subsidiar o planejamento com dados da realidade populacional recomenda-se a realização de 
levantamentos epidemiológicos, levantamento de necessidades imediatas e a avaliação de risco. 

 

O planejamento em saúde consiste no estabelecimento de um plano estático que, depois de elaborado em um 
determinado momento, não é mais atualizado ou reorientado. 

 

QUESTÃO 36 - Ainda quanto ao Planejamento em Saúde, com base no documento “A saúde bucal no Sistema Único 

de Saúde” (BRASIL, 2018), identifique a alternativa INCORRETA: 

 

O planejamento em saúde está previsto na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, na Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990 e no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

 

Por sua importância, o planejamento em saúde deve ser de responsabilidade de especialistas em planejamento 
situados em funções de gestão municipal, estadual ou federal. O nível central decide e fiscaliza as ações que 
devem ser comunicadas e executadas por toda a rede de saúde bucal. 

 

O conhecimento da realidade em que o profissional atuará é o primeiro passo para o planejamento e a 
programação das ações. Para isso, é necessário o conhecimento de dados populacionais, socioeconômicos e 
culturais do território. 

 

Nas localidades em que não houver levantamento epidemiológico disponível, pode-se trabalhar com o 
levantamento de necessidades imediatas, avaliação de risco, ou usar os dados regionais/estaduais do SB Brasil 
2010 como referência. 

 

A partir do conhecimento das diretrizes municipais contidas no Programa de Saúde Bucal e no Plano de Saúde, 
a equipe de saúde bucal deve planejar o atendimento no seu território. 

 

QUESTÃO 37 - Com base no documento “A saúde bucal no Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2018) quanto aos 

benefícios da utilização de pessoal auxiliar e do trabalho a quatro ou seis mãos, identifique a alternativa INCORRETA: 

 

Minimização do custo operacional e maior acesso da população aos cuidados de saúde bucal, entre outras 
vantagens para o processo de trabalho em saúde bucal. 

 

Aumento da qualidade técnica e da produtividade, além de conforto e segurança agregados ao atendimento 
dos pacientes. 

 

Redução do desgaste físico, do estresse e da fadiga do cirurgião-dentista. 

 

Disponibilidade de tempo do cirurgião-dentista para leitura científica e demais atividades superiores. 

 

Maior eficiência e otimização do processo de trabalho. 
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QUESTÃO 38 - O documento “A saúde bucal no Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2018) identifica os principais 

agravos em saúde bucal nas alternativas abaixo, EXCETO: 

 

Edentulismo. 

 

Maloclusão. 

 

Câncer de boca. 

 

Halitose dentária. 

 

Traumatismos dentários. 

 

QUESTÃO 39 - Quando o CD está atuando em uma UBS na qual há equipe da Estratégia Saúde da Família, o ACS pode 

ser um profissional a contribuir com as ações de saúde bucal. Portanto, compete à equipe de Saúde Bucal a 

organização do trabalho com o ACS, destacando-se as seguintes atribuições a seguir, EXCETO a alternativa: 

 

Participar de todas as atividades desenvolvidas pela Equipe de Saúde da Família. 

 

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais 
ou coletividade. 

 

Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, 
por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade. 

 

Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, 
à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como o 
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, de acordo com o planejamento da Equipe. 

 

Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 

 

QUESTÃO 40 - Com base no documento “A saúde bucal no Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2018) quanto às 

especialidades dos Centros de Especialidades Odontológicas – CEO, assinale qual das alternativas NÃO SE REFERE às 

especialidades MÍNIMAS que devam ser oferecidas. 

 

Periodontia especializada. 

 

Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros. 

 

Prótese Dentária. 

 

Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca. 

 

Atendimento a pessoas com necessidades especiais. 



 

 

 



 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS 2023 

 

ÁREA PROFISSIONAL 

PSICOLOGIA 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 18 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS -------------- 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas no Cartão-Resposta, único documento que será utilizado para correção. 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 
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QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 
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QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

QUESTÃO 11 - Gorayeb & Possani (2015), no texto “Atendimento ambulatorial e interconsultas no contexto 

hospitalar”, apontam que durante a interconsulta, no primeiro contato com paciente, após a coleta de informações 

gerais, busca-se orientar o paciente sobre o papel do psicólogo no hospital e são avaliados itens. Assinale a 

alternativa correta com relação a estes itens apontados pelos autores: 

 

Expectativas da equipe em relação à atuação do psicólogo. 

 

Compreensão geral dos aspectos clínicos do paciente. 

 

Expectativas sobre o tratamento médico. 

 

Possíveis prognósticos. 

 

Medidas de proteção e de segurança necessárias para o atendimento ao paciente. 

 

QUESTÃO 12 - Ainda no texto “Atendimento ambulatorial e interconsultas no contexto hospitalar”, Gorayeb & 

Possani (2015) destacam que uma das ferramentas da psicologia da saúde é a análise do comportamento, baseada no 

desenvolvimento de técnicas experimentalmente validadas e comprovação de sua eficácia. Encontra-se entre estas 

técnicas citadas pelos autores: 

 

Identificação de crenças desadaptativas. 

 

Discriminação. 

 

Identificação de pensamentos catastróficos. 

 

Manejo de distorções cognitivas. 

 

Inibição progressiva. 
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QUESTÃO 13 - Em “Adesão ao tratamento médico”, Remor (2018) aponta a importância da intervenção psicológica e 

educativa para a melhora da adesão ao tratamento. Assinale a alternativa correta com relação ao treinamento dos 

pacientes para o enfrentamento positivo da adversidade da doença e do tratamento, que inclui: 

 

Detecção precoce dos problemas de adesão ao tratamento. 

 

Desenvolvimento de sensibilidade para ajustar a prescrição do tratamento para o funcionamento diário e a 
rotina da vida do paciente. 

 

Aplicação de programas de reforço para pacientes por seus esforços no seguimento das prescrições. 

 

Estratégias de autocontrole e regulação emocional para lidar com as adversidades associadas à doença. 

 

Estratégias de comunicação equipe-paciente. 

 

QUESTÃO 14 - Ainda no texto “Adesão ao tratamento médico”, Remor (2018) faz uma síntese da abordagem para 

melhorar a adesão ao tratamento. Assinale a alternativa correta apresentada pelo autor: 

 

Intervenção orientada para o paciente: oferecer tratamentos gratuitos que facilitem a adesão. 

 

Intervenções destinadas à equipe médica e de saúde: criar espaços de reflexão sobre as relações interpessoais 
no trabalho. 

 

Estratégias relacionadas com o esquema de tratamento: estabelecer um esquema de tratamento acessível e 
realista para o contexto de vida do paciente. 

 

Intervenções voltadas para o contexto: estabelecer políticas públicas que garantam o acesso às medicações. 

 

Aspectos existenciais: considerar questões objetivas e existenciais que vão além do processo da doença do 
paciente. 

 

QUESTÃO 15 - No texto “O papel da psicologia da saúde nos cenários de atendimento à saúde”, Richard Straub (2014) 

apresenta graficamente que os transtornos psicológicos podem predispor a distúrbios físicos e a determinados 

comportamentos em relação à doença por meio de inúmeras vias biológicas, comportamentais, cognitivas e sociais. 

Assinale a alternativa correta apontada pelo autor: 

 

Entre as vias biológicas encontra-se a herança genética. 

 

Entre as vias comportamentais encontram-se práticas de saúde deficientes; uso inadequado de serviços de 
saúde; baixa adesão ao tratamento. 

 

Entre as vias cognitivas encontram-se déficits cognitivos graves decorrentes de doenças neurológicas. 

 

Entre as vias sociais encontram-se políticas públicas ineficazes. 

 

Entre as vias socioambientais encontram-se as relações familiares. 
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QUESTÃO 16 - Ainda em “O papel da psicologia da saúde nos cenários de atendimento à saúde”, Richard Straub (2014) 

sugere estratégias que profissionais de saúde devem adotar para aumentar a adesão em seus pacientes. Assinale a 

alternativa correta apontada pelo autor: 

 

Programar o estilo de vida do paciente de acordo com o tratamento. 

 

Simplificar as instruções em linguagem clara. 

 

Certificar-se de que o paciente está realizando as prescrições. 

 

Não reforçar negativamente os fracassos. 

 

Fornecer medicações e outros tratamentos necessários. 

QUESTÃO 17 - No texto “Avaliação psicológica em contextos de saúde e hospitalar”, Remor (2019) afirma que os tipos de 

demanda ou pedido de interconsulta feitos a psicólogos da saúde dependem do tipo de contexto em que o profissional 

está inserido. Assinale a alternativa correta com relação às situações apontadas pelo autor: 

 

Comorbidades psicológicas de doenças orgânicas. 

 

Complicações fisiológicas de tratamentos. 

 

Reações psicológicas ao desamparo familiar durante o tratamento. 

 

Efeitos colaterais das medicações. 

 

Diagnóstico de transtornos psicossomáticos. 

QUESTÃO 18 - Em “Avaliação psicológica em contextos de saúde e hospitalar”, Remor (2019) destaca que toda entrevista 

clínica deve incluir elementos do exame do estado mental. Encontra-se entre estes elementos, segundo o autor: 

 

Aparência, atitude e atividade. 

 

Presença de depressão. 

 

Resultados de exames de imagem. 

 

Experiências anteriores de hospitalização. 

 

Uso de psicofármacos. 

QUESTÃO 19 - No texto “Prevenção e promoção da saúde: definição e intervenções do psicólogo da saúde”, Castro & 

Peloso (2022) abordam as intervenções para o autocuidado. Assinale a alternativa correta acerca destas ações: 

 

As intervenções que focam o autocuidado acontecem somente na atenção primária à saúde. 

 

Os hábitos de vida mudam apenas pela vontade do indivíduo. 

 

O autocuidado para a prevenção de doenças e promoção da saúde inclui o indivíduo ter condutas somente para 
evitar o surgimento de patologias. 

 

A psicoeducação consiste somente em fornecer ao paciente material didático sobre sua doença. 

 

A autoeficácia impacta diretamente no comportamento de autocuidado. 
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QUESTÃO 20 - Ainda em “Prevenção e promoção da saúde: definição e intervenções do psicólogo da saúde” Castro & Peloso 

(2022) citam o Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento e a Entrevista Motivacional para abordar as mudanças de 

hábitos de vida. Assinale a alternativa correta com relação a este modelo: 

 

Estágios de mudança de comportamento visam identificar o quanto a pessoa está  pronta para mudar seus hábitos. 

 

Processos de mudanças caracterizam-se como tudo que o indivíduo planeja mudar, mas ainda não consegue. 

 

Marcadores de crenças facilitam ou dificultam o progresso entre os estágios. 

 

Contexto de mudança engloba os reforçadores sociais, especialmente mudanças políticas, na manutenção do 
autocuidado. 

 

Na entrevista motivacional o terapeuta tem uma postura mais confrontativa com o paciente para que ele possa se implicar 
mais no tratamento. 

QUESTÃO 21 - Em “Terapias Cognitivo-comportamentais no luto”, Seabra & Santos (2022) abordam o Modelo do Processo Dual 

do Luto. Assinale a alternativa correta com relação a este modelo: 

 

O processo de adaptação e construção de significado ocorre a partir de dois estilos de enfrentamento: enfrentamento 
orientado para a perda e enfrentamento orientado para a desorganização. 

 

O enfrentamento do luto acontece por meio de fases. 

 

O enlutado experimenta a dor da perda e mantem-se fixado nela. 

 

O processo de enlutamento encontra-se associado ao transtorno do luto complexo persistente. 

 

Há oscilação entre os comportamentos de enfrentamento. 

QUESTÃO 22 - Ainda em “Terapias Cognitivo-comportamentais no luto”, Seabra & Santos (2022) abordam sintomas comuns no 

luto. Assinale a alternativa correta com relação a estes sintomas: 

 

Sintomas emocionais, físicos, comportamentais e sociais. 

 

Sintomas emocionais, cognitivos, comportamentais e sociais. 

 

Sintomas emocionais, comportamentais, cognitivos e físicos. 

 

Sintomas cognitivos, físicos, comportamentais e sociais. 

 

Sintomas depressivos, comportamentais, físicos e sociais. 

QUESTÃO 23 - O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V, 2014) apresenta o Transtorno de Ansiedade 

de Doença. Assinale a alternativa correta sobre este transtorno: 

 

Sintomas somáticos estão presentes em grande intensidade. 

 

Há alto nível de ansiedade com relação à saúde, e o indivíduo é facilmente alarmado a respeito do estado de saúde 
pessoal. 

 

O indivíduo tem comportamentos excessivos relacionados à saúde, mas não exibe evitação mal-adaptativa. 

 

Preocupação relacionada à doença presente há pelo menos doze meses, mas a doença específica que é temida pode 
mudar nesse período. 

 

A preocupação relacionada à doença é mais bem explicada por outro transtorno mental. 
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QUESTÃO 24 - Entre os transtornos alimentares estabelecidos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-V, 2014) a Anorexia Nervosa apresenta alguns critérios diagnósticos. Assinale a alternativa correta 

sobre estes critérios: 

 

Baixa restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente 
baixo no contexto de idade, gênero, trajetória do desenvolvimento e saúde física. 

 

Peso significativamente baixo é definido como um peso inferior ao peso mínimo normal, exceto no caso de 
crianças e adolescentes. 

 

Medo intenso de ganhar peso ou de engordar, ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso, 
quando se está com peso significativamente alto. 

 

Perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados, influência indevida do peso ou 
da forma corporal na autoavaliação ou ausência persistente de reconhecimento da gravidade do baixo peso 
corporal atual. 

 

Comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes a fim de impedir o ganho de peso, como vômitos 
autoinduzidos; uso indevido de laxantes, diuréticos ou outros medicamentos; jejum; ou exercício em excesso. 

QUESTÃO 25 - Com base na leitura dos artigos “O peso que não aparece na balança: sofrimento psíquico em uma 

sociedade obesogênica e lipofóbica” de Vianna (2018) e “Compulsão alimentar: uma leitura psicanalítica” segundo 

Vianna e Novaes, (2019), leia os enunciados abaixo (I a V) e, mais abaixo, escolha a opção correta: 

I - A compulsão alimentar é um tipo de Transtorno Alimentar que apresenta largo espectro: desde episódios 

esporádicos, com baixo comprometimento somático, psíquico e social, até um quadro grave, debilitante.  

II - Compulsão alimentar é um sintoma que ocorre em quadros de Transtornos Alimentares, mas pode também 

ocorrer isoladamente, sem necessariamente caracterizar um diagnóstico de Transtorno Alimentar. É também 

importante distinguir o que seriam episódios de ‘exagero alimentar’ (muitas vezes socialmente estimulados) de 

‘compulsão alimentar’ como formação sintomática.   

III - Diminuição significativa nas taxas de desnutrição infantil e acelerado aumento da prevalência de sobrepeso e 

obesidade na população mundial é um fenômeno conhecido como transição nutricional. A obesidade é uma doença 

endócrina, nutricional e metabólica de etiologia multifatorial, mas não é um Transtorno Alimentar.  

IV - A obesidade é um Transtorno Alimentar de etiologia multifatorial no qual há comprometimento endócrino, 

nutricional e metabólico. Tal fenômeno é também conhecido como transição nutricional e remete à problemática da 

constituição genética e do padrão energético da dieta.  

V - A psicanálise, apesar de levar em conta a psicopatologia dos Transtornos Alimentares, sinaliza a importância de se 

respeitar a singularidade do paciente: a pessoa que sofre de transtornos alimentares não pode ser reduzida a uma 

categoria psicopatológica, a uma estereotipia, a um clichê. A abordagem psicanalítica pode se apresentar em duas 

vertentes: uma clássica, com adaptações da psicoterapia analítica no quadro de uma relação dual, e outra, que 

integre uma série de abordagens multidisciplinares, incluindo demais técnicas e profissionais. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I, III e IV. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I, II, III e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I e IV. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II, III, IV e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II, III e V. 
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QUESTÃO 26 - Tendo como referência o artigo “Psicanálise do sensível. A dimensão corporal da transferência” de 

acordo com Fontes (1999), leia os enunciados abaixo (I a V) e, mais abaixo, escolha a opção correta: 

I – “A lembrança fica impressa no corpo e é somente lá que ela pode ser despertada”: essa referência a Sándor 

Ferenczi, a título de epígrafe, evidencia o interesse da autora pelo tema do sensorial na psicanálise. Para a análise de 

pacientes ditos ‘somatizantes’, a autora propõe um manejo da transferência próprio ao despertar da memória 

corporal, uma memória de sensações. 

II – De acordo com Freud (apud Fontes, 1999), as alucinações surgidas no curso de uma análise, apesar de sua 

positividade, são sempre psicóticas. Ferenczi (apud Fontes, 1999) chega à mesma conclusão quando evidencia, na 

clínica psicanalítica no hospital geral, uma tendência à regressão em ação na vida psíquica de pacientes que sofrem 

de agravos psicossomáticos. 

III – As análises de pacientes ditos ‘somatizantes’ revelam uma dificuldade de ligar corpo e palavra, impressão 

sensível e linguagem. A autora propõe uma via analítica de mão-dupla: nomear as sensações e, por outro lado, dar 

corpo à linguagem. A Psicanálise do Sensível se propõe a restabelecer o lugar do sensorial na teoria e na técnica 

psicanalíticas, sem, contudo, perder de vista a dimensão simbólica. 

IV – Impressões sensoriais precoces (anteriores à aquisição da linguagem, geralmente fragmentadas e de ordem 

traumática) podem vir à tona por meio da transferência. Esse material que retorna carece de ser representado, 

elaborado no plano da linguagem. Compete ao analista ser capaz de suportar e metabolizar as expressões íntimas do 

sujeito que remetem ao que há de catastrófico ligado ao trauma. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I, II e IV. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II, III e IV. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I, III e IV. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I e III. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II e III. 

QUESTÃO 27 - Um Código de Ética profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas referendadas 

pela respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura fomentar a auto-reflexão exigida de cada indivíduo 

acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas consequências no 

exercício profissional. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo publicado pelo Conselho Federal de 

Psicologia (2005), assinale a alternativa incorreta: 

 

Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser 
realizado e ao seu objetivo profissional. 

 

Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à sua natureza, com 
respeito a princípios, conhecimentos e técnicas fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação 
profissional. 

 

Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, 
quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante. 

 

Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis e esclarecidos, não puderem ser 
continuados pelo profissional de Psicologia que os assumiu inicialmente. 

 

Compartilhar informações relevantes para qualificar o serviço prestado e quando tiverem caráter confidencial, 
somente passar informações a outros psicólogos, devido ao sigilo profissional da profissão. 
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QUESTÃO 28 - A missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do 

trabalho, e, sim, a de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um 

padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria.  Conforme o Código de Ética Profissional 

do Psicólogo publicado pelo Conselho Federal de Psicologia (2005), existem muitas atribuições e responsabilidades 

definidas para as(os) psicólogas(os) para o exercício profissional. Assinale a alternativa correta: 

 

Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de 
comunicação, promovendo uma boa imagem da organização, instituição ou cliente para o qual a(o) 
psicóloga(o) presta seus serviços. 

 

A(o) psicóloga(o), para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a 
filosofia, as suas políticas e normas podendo realizar novas práticas além das vigentes, de acordo com os 
princípios e regras das profissões envolvidas. 

 

Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo deve levar em conta a justa retribuição aos serviços 
prestados e as condições do usuário ou beneficiário, sendo que estipulará o valor de acordo com as 
características da atividade e comunicará ao beneficiário depois do trabalho realizado. 

 

A(o) psicóloga(o) deve atuar de modo a promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 
coletividades, fortalecendo o acesso universal e contribuindo para a eliminação de formas de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional no contexto hospitalar e da saúde, o 
psicólogo registrará informações em linguagem técnica que pode ser compreendida exclusivamente por outro 
psicólogo, para a preservação do sigilo profissional. 

 

QUESTÃO 29 - Conforme as Referências Técnicas para atuação de Psicólogas(os) na Atenção Básica à Saúde, 

publicadas pelo Conselho Federal de Psicologia (2019), segundo dados do DataSUS, em dezembro de 2018, quando o 

Núcleo Atenção à Saúde da Família (NASF) comemorava seus 10 anos de existência no país, o número de 

psicólogas(os) atuando na Atenção Básica (AB), entre NASFs e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), era de 10.721 

profissionais. Esse contingente significativo de psicólogas(os) adentrou este campo em atendimento aos chamados de 

duas frentes. Assinale a alternativa correta: 

 

Primeira frente, originária da expansão dos Consultórios de Rua, como uma estratégia de Atenção Básica em 
Saúde e a segunda frente veio da Psicologia Clínica elegendo o atendimento individual como a única forma 
possível de um trabalho clínico psicológico. 

 

Primeira frente, relacionada às políticas públicas e de saúde coletiva como uma fonte dos desafios a serem 
enfrentados pelas(os) psicólogas(os) da Atenção Básica do SUS e a segunda frente, como resultante inserção 
exclusiva da Psicologia Social e Comunitária aos contextos do SUS. 

 

Primeira frente, a expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF) guiadas pelos princípios da Reforma 
Sanitária, e a segunda frente, devido à Reforma Psiquiátrica de princípios favoráveis à extinção dos manicômios 
que contribui para o estabelecimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 

Primeira frente, pela necessidade das(os) psicólogas(os), contribuírem nas equipes de Atenção Básica para a 
construção de Projetos Terapêuticos Singulares a segunda frente, veio da inserção homogênea no território 
nacional da atuação de psicólogas(os) no âmbito da Atenção Básica do SUS. 

 

Primeira frente, derivada da necessidade de apontar mudanças nos currículos das formações de psicólogos no 
sentido da inclusão da Saúde Coletiva nos cursos de Psicologia e a segunda frente, como resultante da 
Psicologia e Saúde estarem totalmente consolidadas no âmbito da Atenção Básica. 

 

 



 

Página 13 de 18 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO HU – 2023 
PSICOLOGIA 

QUESTÃO 30 - Conforme as Referências Técnicas para atuação de Psicólogas(os) na Atenção Básica à Saúde (ABS) 

publicadas pelo Conselho Federal de Psicologia (2019), como forma de contribuição para a superação das dicotomias 

e enfrentamento das dificuldades da atuação da(os) profissionais de Psicologia neste contexto, tais referências 

apresentam algumas sugestões práticas que podem ser experimentadas no cotidiano do trabalho de psicólogas(os) 

no Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e na Unidade Básica de Saúde (UBS). Sobre essas sugestões, assinale 

a alternativa correta. 

 

Construir agendas compartilhadas com a Equipe Saúde da Família e equipes de Atenção Básica de forma 
participativa visando a maior inserção nas ações dentro do território e do cotidiano da UBS com foco no 
transtorno mental e nos atendimentos individualizados. 

 

Reconhecer que seu fazer é permanentemente afetado pelos atravessamentos sociais, culturais, econômicos e 
comunitários em sua clínica individual ou grupal, abrindo espaço para os enfrentamentos coletivos de 
violência, desemprego, pobreza, questões de gênero, relações raciais, entre outros. 

 

A(o) psicóloga(o) necessita assumir um papel de problematização dos processos de trabalho da organização, 
das missões e objetivos do serviço e devido ao sigilo profissional, precisa preservar as fronteiras do saber 
psicológico sem compartilhar com outros profissionais. 

 

Diante das pressões do contexto local, a(o) psicóloga(o) pode inserir em sua clínica outras categorias e 
coletivos e propor um remodelamento do cuidado, se colocando em um distanciamento seguro, por exemplo, 
de grupos de enfrentamento à violência conduzidos por assistentes sociais. 

 

A(o) psicóloga(o) não precisa se inserir nas visitas domiciliares em que a singularidade do caso demandem a 
escuta da subjetividade do sujeito e de sua família. Deve suscitar a leitura compartilhada com os demais 
profissionais de saúde, do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

 

QUESTÃO 31 - De acordo com as Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) nos serviços hospitalares do 

SUS publicadas pelo Conselho Federal de Psicologia (2019), em relação à atuação do psicólogo nos hospitais ou 

serviços de saúde do sistema público brasileiro, leia os enunciados abaixo (I a V) e, mais abaixo, escolha a alternativa 

correta: 

I - A(O) psicóloga(o) precisa ter habilidade de trabalhar em equipe, embora profissionais de outras áreas não estejam 

presentes nas equipes, cada um pode dar a sua contribuição a qualquer tempo, pois o paciente necessita de uma 

atenção integral.  

II - O acolhimento é um dispositivo destinado à escuta dos usuários em todas as suas dimensões e destina-se à 

construção de vínculos desses sujeitos com as(os) profissionais que compõem as equipes de saúde. Trata-se de uma 

“tecnologia do encontro”.  

III - A alteridade refere-se à experiência das relações intersubjetivas, que pressupõem a internalização da existência 

do outro. Trata-se de colocar-se no lugar do usuário para comunicar-se com fluidez, ética e responsabilidade. 

IV - O trabalho da(o) psicóloga(o) em hospitais do Sistema Único de Saúde se insere na Atenção Terciária ou Atenção 

de Alta Complexidade e exige com exclusividade que a(o) psicóloga(o) se utilize de tecnologias mais duras.  

V - A(O) psicóloga(o) deve ser referência e estar preparada(o) para compreender o sujeito em seus diferentes estados 

emocionais e formas de interação social. Assim, deve atentar para os processos de humanização em pauta, nos 

diferentes serviços em que atua, pois sua inserção no hospital, originalmente, se deu exatamente para integrar as 

equipes de saúde hospitalares. 
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Estão corretos APENAS os enunciados I, III e IV. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II, IV e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II, III e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I, II e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II, III e IV. 

QUESTÃO 32 - Ainda conforme as Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) nos serviços hospitalares do 

SUS publicadas pelo Conselho Federal de Psicologia (2019), a inserção da(o) psicóloga(o) neste contexto envolve 

conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas. Assinale a alternativa incorreta. 

 

Pensar na promoção e recuperação da saúde no âmbito do SUS requer da(o) psicóloga(o), além de 
competência técnica, um compromisso ético e participação cidadã, através da sua participação política em 
defesa do SUS. 

 

A experiência de adoecimento e hospitalização representam para a maioria das pessoas um momento difícil 
pelas ameaças de perdas, como da autonomia, cujos desejos são delegados a outros ou substituídos por 
procedimentos médicos necessários à sobrevivência e possibilidade de morte. 

 

O adoecimento é compreendido como um momento de crise dada as possíveis rupturas significativas, 
mobilizações do ponto de vista emocional, as implicações e desdobramentos na existência da pessoa. 

 

Uma das atribuições do saber/fazer da(o) psicóloga(o) no hospital: compreender a demanda de sofrimento e a 
subjetividade do paciente e de seus familiares também aflitos, já que toda doença afeta a dimensão psicológica 
por estar acompanhada de significados claros e objetivos. 

 

Para a(o) psicóloga(o), a questão mais importante sobre adoecimento e hospitalização é saber em que 
circunstâncias aconteceram, quem é o paciente e como ele se percebe em tal situação. A capacidade de 
enfrentar e suportar a dor e o sofrimento é muito singular e não há medida para ser dimensionada. 

QUESTÃO 33 - Considere a Resolução No. 17 de 19 de julho de 2022 publicada pelo Conselho Federal de Psicologia 

(2022), que dispõe acerca de parâmetros para práticas psicológicas em contextos de atenção básica, secundária e 

terciária. Em relação à inserção da(o) psicólogo na Atenção Básica, a resolução regulamenta as cargas horárias 

semanais e mensal para determinadas práticas psicológicas. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A atuação da(o) psicóloga(o) na Atenção Básica deverá estar pautada nos atributos desse nível de atenção à 
saúde, no que se refere à equidade, integralidade, universalidade de acesso, atenção no primeiro contato e à 
coordenação do cuidado. 

 

Hora-Assistencial é a unidade de medida relativa ao tempo médio estimado para a realização das práticas 
psicológicas em saúde nos diferentes níveis de atenção e considera, entre outras, a evolução em prontuário, a 
elaboração de documentos e demais rotinas administrativas. 

 

A carga horária (Hora-Assistencial) e a distribuição de atividades (Agenda-Padrão) das(os) psicólogas(os) que 
atuam na Atenção Básica, a serem realizadas mensal, semanal ou diariamente, devem se pautar pela 
parametrização de uma carga horária de Atenção às Urgências e Emergências. 

 

As(Os) psicólogas(os) inseridos na Atenção Básica poderão realizar ações de formação, tais como: supervisão, 
tutoria, preceptoria, participação e orientação de trabalhos, pesquisas, monografias e artigos. 

 

As(Os) psicólogas(os) atuantes na Atenção Básica deverão atuar nas diferentes equipes e dispositivos, que 
apresentam sua tipificação e parametrização, entre eles, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Adolescente em Conflito com a Lei. 
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QUESTÃO 34 - Com base na Resolução No. 6 de 2019 publicada pelo Conselho Federal de Psicologia (2019), que 

institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional, e 

tem como objetivos orientar a(o) psicóloga(o) na elaboração de documentos escritos produzidos no exercício da sua 

profissão e fornecer os subsídios éticos e técnicos necessários para a produção qualificada da comunicação escrita, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A(O) psicóloga(o), ao redigir o documento psicológico, deve expressar-se de maneira precisa, expondo o 
raciocínio psicológico resultante da sua atuação profissional. A linguagem escrita deve basear-se nas normas 
cultas da língua, na técnica da Psicologia e na garantia dos direitos humanos. 

 

Devem ser observados os deveres da(o) psicóloga(o) no que diz respeito ao sigilo profissional em relação às 
equipes interdisciplinares, às relações com a justiça e com as políticas públicas, e o alcance das informações na 
garantia dos direitos humanos, identificando riscos. 

 

O relatório multiprofissional é resultante da atuação da(o) psicóloga(o) em contexto multiprofissional, podendo 
ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando-se a autonomia e a ética 
profissional dos envolvidos. 

 

Em relação à Descrição da Demanda no Relatório Multiprofissional, a(o) psicóloga(o) pode descrever as 
informações sobre o que motivou a busca do trabalho multiprofissional. Entretanto, tal descrição constitui 
requisito dispensável e deverá apresentar o raciocínio técnico-científico que justifique os procedimentos 
utilizados. 

 

A confecção do documento psicológico deve ser realizada mediante solicitação do usuário do serviço de 
Psicologia, seus responsáveis legais, um profissional específico, equipes multidisciplinares ou autoridades, ou 
ser resultado de um processo de avaliação psicológica. 

 

QUESTÃO 35 - Responda com base na Resolução No. 6 de 2019 publicada pela Conselho Federal de Psicologia (2019), 

que institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional 

e revoga as resoluções anteriores. Sobre o Laudo Psicológico, assinale a alternativa correta: 

 

O laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar 
decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas e científicas dos 
fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição 
atendida. 

 

O laudo psicológico faz parte do relatório psicológico e consiste em um documento que, por meio de uma 
exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, 
grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Visa a comunicar a atuação 
profissional da(o) psicóloga(o) não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. 

 

O laudo psicológico deve conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, tornando-se 
acessível e compreensível ao destinatário, contendo as iniciais do nome do solicitante, identificação, 
especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou 
privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado ou por outros interessados. 

 

O laudo psicológico deve apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação 
psicológica, limitando-se a fornecer as informações necessárias e relacionadas a demanda e relatar: o 
encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico, a hipótese do estudo e a pergunta de 
pesquisa, a evolução do caso, orientação e/ou sugestão de projeto terapêutico. 

 

O laudo psicológico deve conter a descrição resumida das sessões realizadas, dos atendimentos psicológicos ou 
do acolhimento realizado. Este deve explicitar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico 
da(o) profissional, bem como suas conclusões e/ou recomendações. 
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QUESTÃO 36 - Félix-Silva et al (2022) no artigo intitulado: “Psicologia da Diferença, Relações Raciais e Formação da(o) 

Psicóloga(o)”, realiza seu relato da pesquisa etnográfica com 12 pessoas, sendo que 10 eram negras e 80% das(os) 

das(os) participantes da pesquisa eram psicólogas(os). Neste estudo, os autores alertam a necessidade de se construir 

uma Psicologia da Diferença nas Relações Raciais, ao cartografarem processos de subjetivação das relações raciais na 

formação da(o) psicóloga(o) e sua interface com a atuação profissional. De acordo com o texto, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

Para os autores do artigo, os cursos de Psicologia e outros cursos da área da saúde às vezes corroboram uma 
formação voltada à produção de subjetividade colonial-capitalística. 

 

Os autores do artigo descrevem no método do estudo que partiram de um desenho teórico-metodológico para 
que pudessem afirmar, ao fim, que nem todo racismo é institucional. 

 

Os autores revelam um analfabetismo ético-estético-poético e político da existência, um sintoma da produção 
de subjetividade colonial-capitalística, que se configura como incompetência em uma zona de incapacidade 
ético-estético-poética e política. 

 

Na gestão do trabalho e educação em saúde, os autores consideram um dos maiores desafios para atuação 
da(o) psicóloga(o): lidar com pessoas inseridas(os) em situações de injustiças sociais, desigualdades 
socioeconômicas e numa histórica falta de acesso à saúde, educação, entre outras. 

 

Para os autores, faz-se necessário mais estudos sobre racismo na formação profissional da(o) psicóloga(o) para 
que também na sua atuação sejam consideradas questões que produzem sofrimento. 

 

QUESTÃO 37 - Ferreira e Soares (2021) no seu artigo sobre a Residência Multiprofissional em Saúde e Formação de 

Psicólogos para o SUS, estudam a percepção das(os) psicólogas(os) residentes, sobre a vivência de participar deste 

tipo de programa de residência. Assinale a alternativa correta: 

 

A relevância social da atuação da(o) psicóloga(o) em equipes multiprofissionais se reflete, na impossibilidade 
de oferecerem aos usuários do SUS um atendimento mais qualificado, com olhar à complexidade das queixas, 
considerando cada pessoa como ser total e integral. 

 

A pesquisa registra as frustrações da(o) psicóloga(o) residente ao lidar com o contexto atual de sucateamento 
do SUS; a importância do trabalho multiprofissional na atenção integral em saúde; e os aprendizados fazem da 
passagem pela residência um divisor de águas. 

 

Com o avanço científico-metodológico ao longo das décadas, desde a legislação inicial até o currículo mínimo 
dos cursos de Psicologia, a(o) psicóloga(o) deixou de conquistar novos espaços de atuação e reconfiguração de 
sua prática. 

 

Os resultados da pesquisa apontam desafios para a atuação da(o) psicóloga(o) e evidenciam a importância na 
formação nos seus currículos, de estudos suficientes sobre temáticas de grupo, saúde e gênero, saúde pública, 
SUS e trabalho em equipes multiprofissionais. 

 

A psicologia pode se apoiar para que sua inserção na saúde esteja de fato engajada com o compromisso ético-
político de atuar no SUS. Os esforços, seja no âmbito da legislação por meio das bases curriculares, seja em 
relação à teoria ou à prática, têm buscado uma formação resultante de muitas mudanças a fim de ampliar seu 
papel na sociedade e, mais especificamente, no campo da saúde. 
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QUESTÃO 38 - Com o desenvolvimento e implantação de diversas políticas públicas, a Psicologia vem se 

reconfigurando e adentrando nos espaços da saúde pública. O artigo de Melo e Teo (2019), sobre a “Psicologia: entre 

a Atuação e a Formação para o Sistema Único de Saúde”, objetiva analisar como têm sido referidas na literatura 

científica as temáticas da formação e da atuação profissional da(o) psicóloga(o) no SUS, no nível da Atenção Básica. 

Com base no texto, assinale a alternativa correta: 

 

Refletir sobre a atuação da(o) psicóloga(o) no campo da saúde pública remete à discussão acerca da formação 
em Psicologia e do quanto ela tem se distanciado de um modelo biomédico hegemônico. Nessa perspectiva 
também são apresentadas no estudo algumas lacunas na formação das(os) psicólogas(os). 

 

Considerando a inserção das(os) psicólogas(os) no campo da saúde pública, pondera-se que o SUS ainda não se 
destaca entre os maiores contratadores destes profissionais no Brasil. 

 

Foi observada, em diversos estudos, certa dificuldade frente a um novo modelo de atuação das(os) 
psicólogas(os) que requer, desprender-se das abordagens características da área clínica, considerando a 
formação de um olhar mais histórico-social, que desvele a subjetividade de cada sujeito. 

 

Apesar da ênfase dada à atuação da(o) psicóloga(o), pondera-se que ela constitui um reflexo à formação 
acadêmica, que desconsidera modelos e eixos biomédicos psicopatológicos no ensino-aprendizagem, na busca 
de currículos que favoreçam o compromisso dos profissionais com o SUS. 

 

A ABS, como espaço de inserção das(os) psicólogas(os) no SUS, sofre os efeitos de pressões de diferentes 
naturezas: a demanda pelo profissional é grande e crescente, o número de profissionais é insuficiente, os 
gestores da saúde avaliam a atuação profissional pelo número de atendimentos coletivos realizados. Tais 
elementos induzem à manutenção de uma ordem que prevalece a prática do atendimento clínico. 

QUESTÃO 39 - Em relação ao texto: “Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde: atualização sobre definições, 

fatores de risco e estratégias de prevenção”, Perniciotti, et al (2020) destacam que a propensão dos profissionais de 

saúde à Síndrome de Burnout é bem documentada, principalmente os que trabalham em ambientes complexos e 

intensos como os hospitais. Diante disso, e de acordo com os autores, leia os enunciados abaixo (I a V) e, mais abaixo, 

escolha a alternativa correta: 

I - A síndrome de Burnout (SB) é uma resposta prolongada a estressores interpessoais crônicos no trabalho, 

caracterizada por três dimensões interdependentes: 1) Exaustão emocional; 2) Despersonalização e 3) Redução do 

sentimento de realização pessoal.  

II - Maslach (1976) definiu a SB como uma resposta prolongada a estressores interpessoais crônicos no trabalho que 

se apresenta em três dimensões interdependentes: 1) Exaustão emocional; 2) Despersonalização e 3) Redução da 

realização pessoal. A autora propiciou a consolidação mundial do questionário de Maslach Burnout Inventory (MBI).  

III - Gil-Monte (2005), propõe que a SB possui quatro dimensões: 1) Ilusão pelo Trabalho; 2) Desgaste Psíquico; 3) 

Indolência e 4) Culpa. A quarta dimensão refere-se à culpa sentida pelo trabalhador porque ele não sente mais 

empatia em relação aos usuários do seu trabalho. De acordo com esta definição, o autor criou o Cuestionario para La 

Evaluación del Síndrome de Quemarse por El Trabajo (CESQT).  

IV - As consequências da SB nos profissionais de saúde são graves, quando os níveis moderados e altos estão 

associados a: distúrbios individuais, como o abuso de álcool; queixas psicossomáticas; uso de drogas; Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático; Depressão e ideação suicida. Existem divergências teóricas sobre a propensão à SB dos 

profissionais de saúde que trabalham em hospitais.  

V - Em 2019, a síndrome foi codificada na Classificação Internacional de Doenças CID-11, na categoria "problemas 

associados" ao emprego ou ao desemprego, conforme a Organização Mundial da Saúde (2019). Nesta edição, a SB é 

definida como um fenômeno ligado ao trabalho que afeta a saúde do profissional, resultante de um estresse crônico 

no ambiente laboral que não foi administrado com êxito. 
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Estão corretos APENAS os enunciados I, II e IV. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II, IV e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II, III e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I, II e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados III, IV e V. 

 

QUESTÃO 40 - Em agosto de 2022 a Psicologia fez aniversário de reconhecimento da profissão no Brasil. Conforme o 

texto: “Sessenta Anos da Profissão de Psicóloga(o) no Brasil: percursos e desafios de Pizzinato, et al. (2022), leia os 

enunciados abaixo (I a V) e, mais abaixo, escolha a alternativa correta: 

I - Ao longo de seis décadas, a Psicologia brasileira vem conquistando destaque por sua ação técnico-científica e 

política em diversos campos estratégicos do marco público, tornando-se referência em políticas sociais, na 

assistência, na saúde mental, na avaliação psicológica, na participação institucional ativa das(os) profissionais de 

Psicologia com seu saber para a construção do Sistema Único de Saúde e contribuição em pautas cidadãs no projeto 

de uma sociedade mais equânime.  

II - Quando a psicologia foi regulamentada, estava imbuída de um forte caráter de disciplinarização e normalização, 

sendo que uma de suas funções que consta na Lei nº 4.119/1962 a qual regulamenta a profissão, é a de “solução de 

problemas de ajustamento”, ou seja, capturar os “desvios” para adaptá-los às normas instituídas. Naquela época 

ainda havia o imaginário instituído da Psicologia ser exercida por profissionais liberais.  

III - De uma ciência e profissão originada de uma sociedade fundada em uma matriz colonial e patriarcal que ditava 

regras e padrões de comportamentos considerados socialmente adequados, para uma ciência e profissão que se 

coloca na luta a favor de direitos humanos, da desconstrução racismo e manutenção das opressões de gênero, move-

se na direção de escuta de sujeitos com saberes silenciados e apagados.  

IV - De uma profissão inicialmente implicada com uma noção de sujeito e de campo prático alinhado com um projeto 

individualista e liberal, ao acompanhar as evoluções democráticas da sociedade, a Psicologia foi não apenas se 

envolvendo com uma nova perspectiva de sociedade, mas contribuindo ativamente na sua construção.  Pode-se dizer 

que houve uma espécie de “giro político” em nossa ciência e profissão.  

V - A reflexão e crítica da Psicologia assume uma inédita perspectiva decolonial. Já estamos muito distantes do afã de 

solucionar problemas de ajustamento. Tais mudanças nos mobilizam como categoria profissional e na produção 

acadêmica, como cidadãos pouco implicados politicamente com o cuidado, com a urgência por condições básicas de 

vida, contrários às violências e à exposição da vida à morte. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I, III e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I, II e IV. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados II, IV e V. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados I, III e IV. 

 

Estão corretos APENAS os enunciados III, IV e V. 
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PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIAS 2023 

 

ÁREA PROFISSIONAL 

SERVIÇO SOCIAL 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

� Confira se a ÁREA PROFISSIONAL desta prova (descrito acima) confere com a área constante em seu 
comprovante de inscrição. 

� A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de 
provas só é permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

� Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular ou qualquer outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e 
acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

� Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
� Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo 

transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o 
rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico 
disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

� Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
� CONFIRA, SOMENTE DEPOIS DE AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 16 

páginas numeradas de questões, num total de 40 questões, sendo cada questão constituída de 5 
alternativas. Se houver algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de 
Questões. 

� Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
 
DURANTE A PROVA: 

� Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
� Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
� Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências 

devidas, solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das 
provas. 

 
FINAL DA PROVA: 

� Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma 
hipótese. 

� Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá 
levar consigo este Caderno de Questões.  

� Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

 

NOME LEGÍVEL: ............................................................................................................. 

ASSINATURA: ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- ANOTE AQUI O RASCUNHO DE SUAS RESPOSTAS -------------- 

* LEMBRE-SE de anotar suas respostas no Cartão-Resposta, único documento que será utilizado para correção. 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
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QUESTÃO 01 – A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio 

de 2009 apresenta como objetivo, EXCETO: 

 

Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções 
com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da 
saúde. 

 

Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o 
combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

 

Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os 
instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS. 

 

Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios anti-racistas e não-
discriminatórios e fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

 

Melhorar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde com foco nas doenças mais prevalentes como 
hipertensão arterial sistêmica, doença falciforme, IST/HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 

QUESTÃO 02 - Com relação à hierarquização prevista no Decreto nº 7.508/2011 é CORRETO afirmar: 

 

Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região 
de Saúde. 

 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS 
e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade da condição de saúde do 
usuário. 

 

Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 
densidade tecnológica, serão referenciados pelas centrais de regulação. 

 

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da vulnerabilidade dos indivíduos com dispensa ao critério cronológico. 

 

Os serviços especiais de acesso aberto serão considerados portas de entrada na eminência da aprovação do 
gestor municipal diante da deliberação do conselho de saúde. 

 

QUESTÃO 03 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que 

abrangem: 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e 
empresariais. 

 

Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho e a participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 

 

Assistência ao portador de doença do trabalho e a garantia à vigilância epidemiológica dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

 

Assistência ao portador de doença profissional e do trabalho e a avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam ao acesso universal e equânime dos trabalhadores. 

 

A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e a revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. 
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QUESTÃO 04 - Com relação aos objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º 

de dezembro de 2011 assinale a alternativa INCORRETA: 

 

Tem como objetivo garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde e promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. 

 

Tem como objetivo qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos 
dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

 

Tem como objetivo oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT com foco na 
adoção de comportamento de risco, o que envolve as Infecções Sexualmente Transmissíveis, especialmente 
HIV, AIDS e hepatites virais. 

 

Tem como objetivo garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS e buscar 
no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros privados de saúde 
ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais. 

 

Tem como objetivo garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, nos moldes regulamentados, 
e promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas nesse processo. 

QUESTÃO 05 - Tendo como referência a compreensão em torno do termo “cobertura universal” apresentado no 

artigo intitulado “Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias” de 

Giovanella et al (2018), analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A proposta de cobertura universal congrega um conjunto de diretrizes das reformas pró-mercado como 
redução do papel do Estado, seletividade e focalização nas políticas de saúde. 

 

A proposta de cobertura universal tem foco no financiamento por combinação de fundos e afiliação por 
modalidade de asseguramento. 

 

A proposta de cobertura universal pressupõe o desenho de um sistema de saúde em rede com base na 
territorialização e coordenação do cuidado. 

 

A proposta de cobertura universal não contempla a abordagem de determinantes sociais da saúde e alinha-se à 
concepção de cidadania regulada. 

 

A proposta de cobertura universal possui efeitos de solidariedade restritos e cristaliza as desigualdades de 
acesso e uso dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 06 - São objetivos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (PNEPS-SUS) instituída pela Portaria nº 2.761 de 2013, EXCETO: 

 

Promover o diálogo e a troca entre práticas e saberes populares e técnico-científicos no âmbito do SUS, 
aproximando os sujeitos da gestão, dos serviços de saúde, dos movimentos sociais populares, das práticas 
populares de cuidado e das instituições formadoras. 

 

Fortalecer os movimentos sociais populares, os coletivos de articulação social e as redes solidárias de cuidado e 
promoção da saúde na perspectiva da mobilização popular em defesa do direito universal à saúde. 

 

Apoiar ações de Educação Popular na Atenção Primária em Saúde, fortalecendo a gestão compartilhada entre 
trabalhadores e comunidades, tendo os territórios de saúde como espaços de formulação de políticas públicas. 

 

Incentivar o protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais de saúde por 
meio da transferência do saber científico produzido nas academias. 

 

Reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte, como componentes 
essenciais das práticas de cuidado, gestão, formação, controle social e práticas educativas em saúde. 
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QUESTÃO 07 - Com base no artigo intitulado “Financeirização, acumulação e mudanças patrimoniais em empresas e 

grupos econômicos do setor saúde no Brasil” de Mattos et al (2022), analise as assertivas e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A financeirização apresenta potenciais repercussões nas desigualdades de acesso e distribuição de recursos. 

 

Durante a implementação do SUS, o padrão de acumulação capitalista no setor saúde brasileiro se 
financeirizou progressivamente. 

 

As transformações nos padrões de acumulação podem ter impactos nos custos, nos padrões assistenciais e 
tecnológicos. 

 

A financeirização se mostra um determinante histórico e estrutural dos sistemas de saúde capaz de impulsionar 
transformações técnicas, políticas e assistenciais. 

 

O conjunto de transformações impulsionado pela financeirização permite que as necessidades e direitos 
coletivos sejam compatibilizados com a lógica econômica e financeira. 

 

QUESTÃO 08 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito irrefutável e cabe ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito fundamental e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas públicas de saúde que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas de saúde que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos. 

 

A saúde é um direito essencial e cabe ao Estado prover as condições mínimas ao seu pleno exercício. O dever 
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

QUESTÃO 09 - Tendo como referência o artigo de Santo e Vieira (2018) intitulado “Direito à saúde e austeridade 

fiscal: o caso brasileiro em perspectiva internacional”, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A austeridade fiscal implantada no Brasil representa a hegemonia da visão neoliberal sobre as funções do 
Estado no campo das políticas sociais dificultando o acesso aos serviços de saúde de forma universal e integral. 

 

Uma vez que o Brasil continua sendo um dos países de maior desigualdade social e de renda do mundo, os 
efeitos da austeridade fiscal podem ser mais graves do que os observados em países desenvolvidos. 

 

Os caminhos da austeridade fiscal implantada no Brasil apontam para um cenário de diminuição da proteção 
social provida pelo Estado para o universo da população e piores condições de saúde e de vida da população. 

 

As medidas adotadas no Brasil demonstram uma austeridade universal, momentânea e focada na redução do 
desequilíbrio pontual nas contas públicas e que implica negativamente na efetivação do direito à saúde. 

 

No contexto brasileiro, a austeridade fiscal propõe redução do gasto social, incentiva o fortalecimento do setor 
privado nacional e estrangeiro no setor saúde. 
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QUESTÃO 10 - De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é CORRETO afirmar: 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e consultivo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação aos representantes do governo, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos demais, tem 
caráter permanente e deliberativo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 

 

O Conselho de Saúde terá representação dos usuários paritária em relação ao conjunto dos profissionais de 
saúde, tem caráter permanente e consultivo e suas decisões serão revogadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

 

QUESTÃO 11 - De acordo com Correia (2022), são expressões das contrarreformas das políticas sociais no governo de 

Michel Temer, EXCETO: 

 

A EC nº 93 que aumentou a desvinculação dos recursos destinados ao financiamento da Seguridade Social. 

 

A criação da Portaria 2.436/2017, que estabeleceu a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica. 

 

A portaria 2.979/2019, que criou o programa Previne Brasil, estabelecendo novo modelo de financiamento de 
custeio da Atenção Primária à Saúde (APS). 

 

A Reforma Trabalhista, em 2017, que alterou mais de 100 artigos da CLT e de outras legislações 
complementares. 

 

A constituição de grupo de trabalho para elaborar uma proposta de plano de saúde “acessível” a ser 
apresentada ao País. 

 

QUESTÃO 12 - Segundo Cassin (2022), são expressões da política ultraneoliberal do governo Bolsonaro, EXCETO: 

 

O autoritarismo, o nacionalismo integral, a intolerância religiosa ou étnica e a violência policial/militar. 

 

O governo de conciliação de classe, que pressupõe a criação de uma base ideológica de consenso e, ao mesmo 
tempo, uma correlação de forças que intensifica os mecanismos de repressão contra os trabalhadores. 

 

O Plano Mais Brasil, um conjunto de três propostas de emendas à Constituição voltadas para a 
“responsabilidade fiscal”. 

 

A ampliação dos espaços de valorização do capital por meio da privatização de empresas estatais e da 
mercantilização de direitos e políticas sociais. 

 

A intensificação do ajuste fiscal e das contrarreformas, a fim de favorecer a pilhagem do fundo público. 
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QUESTÃO 13 - Eurico (2020), ao analisar o racismo no Brasil, afirma que: 

 

A redução das desigualdades sociais que atingem a população negra é sempre vista como meritocracia, ora por 
razões biológicas, ora por razões culturais e intelectuais. 

 

Trata-se de uma ideologia que defende a igualdade racial, mas não a distribuição da riqueza socialmente 
produzida. 

 

Se manifesta de maneiras diversas em todas as esferas das relações humanas, seja no âmbito da vida privada, 
na vida pública, nas relações familiares, nas relações institucionais, no acesso a bens e serviços, nas práticas 
religiosas, nas ciências, etc. 

 

Expressa-se na violência cotidiana, em especial nas áreas com maior presença de população negra, para conter 
os “ingovernáveis”, sendo um fenômeno específico da periferia e bairros pobres. 

 

O racismo, enquanto uma das faces da sociedade moderna, é único, pois se estrutura a partir de um 
denominador comum: a exploração de um grupo sobre o outro a partir de critérios sociais. 

 

QUESTÃO 14 - Segundo Eurico (2020, p.70), “o racismo estrutural atinge de maneira visceral as crianças negras, 

perpetuando a segregação e a negligência do Estado brasileiro”.  Ao discutir os impactos do racismo na infância, 

Eurico (2020) afirma que: 

 

O racismo apesar de retirar da maioria das crianças negras o direito de viver a infância apenas com as 
preocupações típicas desta fase da vida, contribui para o amadurecimento e a socialização das mesmas. 

 

As crianças negras, no Brasil e na América do Norte, estão no topo da lista de maiores vítimas do modo de 
reprodução das relações sociais, pautado na exploração, dominação e opressão. 

 

Os postos de trabalho mais precarizados são ocupados por crianças, principalmente as meninas, as maiores 
vítimas da exploração do trabalho infantil no mundo. 

 

O Acolhimento institucional é a expressão mais explícita da reprodução do racismo institucional, pois a maioria 
dos adolescentes internos são negros. 

 

A violência étnico-racial na infância pode ser entendida como uma forma de maus tratos. 

 

QUESTÃO 15 - Marque verdadeira ou falsa para as sentenças abaixo e, em seguida, a resposta CORRETA. O 

documento “Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil” (UNICEF, FBSP), lançado 

em 2021, reúne uma análise inédita dos dados de violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 

compilando informações dos registros de ocorrências das polícias e de autoridades de segurança pública das 27 

unidades da federação. A análise do conjunto dos dados aponta que: 

(   ) As principais vítimas de mortes violentas são meninos negros; 

(   ) As meninas representam as principais vítimas de violência sexual; 

(   ) Não há diferenças significativas na prevalência e nas características das violências por faixa etária; 

(   ) Para as crianças e adolescentes (0-19 anos) as violências (mortes e estupros) ocorrem principalmente no contexto 

doméstico. 
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Assinale a resposta correta: 

 

V, F, V, F. 

 

V, V, F, F. 

 

F, V, F, F. 

 

F, F, V, F. 

 

V, V, F, V. 

 

QUESTÃO 16 - O documento “Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil” (UNICEF, 

FBSP, 2021), apresentou uma análise sobre a evolução dos crimes contra a infância no período de 2016-2020, 

revelando dados sobre mortes violentas intencionais de crianças de 0 a 9 anos de idade nesse período. Sobre esses 

dados, é CORRETO afirmar que: 

 

A maioria das vítimas entre 0 e 9 anos de idade foram crianças do sexo masculino e negras. 

 

As mortes de crianças nessa faixa etária subiram entre 2017 e 2019, mas voltaram a cair em 2020. 

 

As meninas morrem mais por consequências de violência sexual e os meninos de agressões físicas e violências 
policiais. 

 

Os dados demonstram que há uma redução das desigualdades por sexo e raça/cor ao longo dos anos. 

 

Não há dados confiáveis e compilados pelos estados sobre raça/cor, por isso não foram apresentados 
resultados para essa faixa etária a respeito desse marcador. 

 

QUESTÃO 17 - Classifique as assertivas abaixo em verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, marque a alternativa 

CORRETA. Moraes et al (2020) destacam que as concepções de família contemplam pelo menos dois elementos: 

(   ) a sua morfologia ou configuração concernentes à sua estrutura e relações e; às expectativas em relação a ela na 

provisão de bem-estar; 

(   )  o modelo tradicional de família e as novas configurações familiares; 

(   )  o familismo e o patriarcado. 

Assinale a resposta correta: 

 

F, F, V. 

 

V, F, V. 

 

F, V, F. 

 

V, V, V. 

 

V, F, F. 
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QUESTÃO 18 - Leal e Castro (2021) discutindo a determinação da saúde e as expressões da “questão social” no Brasil 

revelam que a chave teórica para esta vinculação encontra-se: 

 

no debate das desigualdades postas na sociedade capitalista. 

 

na vinculação com o projeto societário progressista. 

 

na relação entre promoção e prevenção da saúde. 

 

na correlação de forças existentes nas Instituições de saúde. 

 

no campo teórico da epidemiologia crítica. 

 

QUESTÃO 19 - Brandão e Cabral (2021) utilizam o termo “coerção contraceptiva” em suas análises sobre as políticas 

de planejamento reprodutivo no Brasil, em especial aquelas voltadas para a população jovem. Quanto ao termo 

“coerção contraceptiva” é INCORRETO afirmar que: 

 

Coerção contraceptiva se refere ao modelo de planejamento familiar e de controle demográfico empregado 
em países europeus, de cunho restritivo e punitivista. 

 

Coerção contraceptiva se relaciona às práticas de inserção ou colocação de métodos sem o conhecimento ou 
consentimento das mulheres, em especial no pós-parto. 

 

Coerção contraceptiva se refere às práticas de oferta restritiva de métodos contraceptivos, que não contemple 
as necessidades das mulheres em diferentes contextos relacionais, socioculturais e geracionais. 

 

Coerção contraceptiva se relaciona às pressões exercidas por profissionais de saúde para aceitação de 
determinado método anticoncepcional que a mulher recusa ou não gostaria de utilizar. 

 

Coerção contraceptiva se relaciona com o acesso parcial às informações farmacêuticas e médicas sobre os 
métodos contraceptivos, resultando em aconselhamentos enviesados ou dirigidos. 

 

QUESTÃO 20 - Segundo Andreani et al (2021), entende-se por atendimento integral em saúde: 

 

A relação entre o Serviço Social da instituição de saúde e as instituições da rede socioassistencial. 

 

A constituição de vínculos afetivos entre os/as usuários/as e o profissional médico. 

 

A oferta de serviços de saúde de forma não fragmentada, integrada a uma rede de serviços de saúde voltada, 
exclusivamente, para o tratamento de doenças complexas. 

 

As ações de prevenção à saúde desenvolvidas especificamente pelos equipamentos da Atenção Primária à 
Saúde (APS). 

 

Um conjunto de fatores que extrapolam limites institucionais e que podem estar relacionados diretamente 
com questões menos aparentes, mas que atingem a manutenção do cuidado em saúde. 
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QUESTÃO 21 - Classifique as assertivas abaixo em verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, marque a alternativa 

CORRETA. De acordo com Castro e Dornelas (2021), os Programas de Residência tem se constituído como importante 

modalidade de formação pós-graduada na saúde, trazendo uma série de debates no campo da formação e trabalho, 

como: 

(   ) a necessidade de incorporação das diretrizes formativas da profissão.  

(   ) questionamento da extensa carga horária dos Programas (60 horas). 

(  ) a garantia de conteúdos teóricos e práticos que contribuam com um trabalho na área da saúde ancorado no 

projeto ético-político profissional e no projeto de reforma sanitária. 

Assinale a resposta correta: 

 

F, F, V. 

 

V, F, V. 

 

F, V, F. 

 

V, V, V. 

 

V, F, F. 

 

QUESTÃO 22 - Silva e Castro (2020) indicam que nas Residências, o foco do trabalho deve ser a população, 

propiciando aos/as assistentes sociais residentes um aprofundamento sobre a realidade dos usuários e suas 

necessidades. Neste sentido, este trabalho deve ter como guia o princípio da: 

 

descentralização dos recursos públicos. 

 

integralidade. 

 

socialização de informações. 

 

articulação comunitária. 

 

hierarquização dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 23 - De acordo com Barroco (2022), o neoconservadorismo consiste na junção entre: 

 

os princípios da modernidade e o pensamento reformista. 

 

os ideários comunistas e os valores amparados no totalitarismo. 

 

os valores progressistas e a defesa da moral e dos bons costumes. 

 

os princípios do liberalismo clássico e o respeito às leis do mercado. 

 

os valores do conservadorismo moderno e os princípios do neoliberalismo. 
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QUESTÃO 24 - Segundo Barroco (2022), são características do governo Bolsonaro: 

 

o reconhecimento das instituições, das leis e da moralidade. 

 

a ideologia neoconservadora, neofascista e práticas de extrema-direita. 

 

o pensamento amparado no preconceito e na defesa dos direitos humanos. 

 

a prática de respeito às diferenças e à liberdade política. 

 

o culto à violência, ao militarismo e ao desarmamento. 

QUESTÃO 25 - Cardoso (2017), amparada em Iamamoto (1992), ao discorrer sobre o surgimento do Serviço Social no Brasil, 

afirma que: 

 

o Serviço Social emerge como uma atividade com bases mais doutrinárias que científicas, no bojo de um movimento 
de cunho reformista-conservador. 

 

o Serviço Social nasce como uma atividade de caridade e filantropia, no bojo de um movimento em defesa da classe 
trabalhadora brasileira. 

 

o Serviço Social surge como uma atividade voltada para a produção de conhecimento, no bojo de um movimento de 
ampliação da pesquisa científica. 

 

o Serviço Social aparece como uma atividade profissional, no Brasil, no bojo de um movimento de caráter crítico-
progressista e revolucionário. 

 

o Serviço Social passa a existir como uma atividade assalariada, no bojo de um movimento que instaura a seguridade 
social em nosso país. 

QUESTÃO 26 - Conforme Cardoso (2017), durante o processo de renovação do Serviço Social brasileiro, a vertente 

caudatária de uma perspectiva ética emancipatória denomina-se: 

 

perspectiva modernizadora. 

 

reatualização do conservadorismo. 

 

modernização conservadora. 

 

intenção de ruptura. 

 

movimento de reconceituação. 

QUESTÃO 27 - A respeito da dimensão ético-política, Ramos e Paula (2021) afirmam que: 

 

Essa dimensão compreende o assistente social como um profissional meramente tecnicista, privilegiando um 
processo de formação técnica em detrimento de uma perspectiva generalista. 

 

Essa dimensão envolve um conjunto de saberes, que permitem aos assistentes sociais realizarem amplas análises de 
conjuntura e compreenderem a natureza dos fenômenos sociais que lhes são apresentados pelos usuários. 

 

Essa dimensão envolve um conjunto de instrumentos e técnicas necessários ao exercício profissional do assistente 
social, bem como um rol de procedimentos a serem construídos durante a atuação deste profissional. 

 

Essa dimensão compreende os arcabouços teórico-metodológicos e técnico-operativos que oferecem ao assistente 
social uma autonomia relativa para o desenvolvimento do seu exercício profissional. 

 

Essa dimensão envolve um conjunto de valores, de noções e crenças subjetivas, que demonstram a possibilidade de 
construção de uma vontade coletiva na defesa de determinados compromissos políticos. 
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QUESTÃO 28 - Almeida (2006), afirma que a “sistematização da prática” profissional do Assistente Social pode ser 

compreendida como: 

 

Etapa fundamental das elaborações teóricas dentro da profissão. 

 

Fundamental para elaboração de um plano de trabalho que antecipe respostas, principalmente, às demandas 
institucionais. 

 

Possui, especificamente, uma dimensão técnico-instrumental, voltada para gerar e/ou organizar dados e/ou 
informações dos usuários atendidos. 

 

É uma dimensão constitutiva do trabalho do assistente social na área hospitalar apenas. 

 

Atividade burocrática que deve ser feita de forma esporádica, para não comprometer o acolhimento aos 
usuários. 

 

QUESTÃO 29 - A respeito dos significados da sistematização da prática para o exercício profissional do Assistente 

Social, Almeida (2006) afirma que: 

 

O registro de relatos descritivos das atividades cotidianas relativas ao exercício profissional possibilita o 
amadurecimento intelectual e antecipam os relatórios para socialização dos atendimentos com os demais 
profissionais da equipe. 

 

A sistematização da prática deve ser tomada como um reconhecimento e como uma incorporação ao cotidiano 
profissional da dimensão meramente instrumental que o trabalho profissional encerra. 

 

A Sistematização da Prática auxilia tanto o próprio reconhecimento pelo Serviço Social dos limites, dos avanços 
e da contribuição efetiva de sua atuação, quanto à ampliação da sua visibilidade social e institucional. 

 

A implicação mais expressiva da sistematização da prática é o aprimoramento dos instrumentos e técnicas 
utilizados no cotidiano da instituição. 

 

A sistematização da prática deve estar voltada para a elaboração de informações de dados e informações 
institucionais. 

 

QUESTÃO 30 - De acordo com Francisco (2021, p. 148), “identificar os sujeitos que representam os interesses 

institucionais, assim como as diferentes concepções políticas e profissionais entre os próprios assistentes sociais, 

entre a população usuária e os técnicos, entre gerência e equipes, entre profissionais e os demais trabalhadores do 

estabelecimento, constitui uma condição fundamental para construir (...)”. Assinale a alternativa correta que 

completa a citação: 

 

os processos de transformação social e promover a emancipação dos trabalhadores. 

 

os procedimentos administrativos necessários ao desmonte das políticas sociais. 

 

os processos teleológicos a serem expressos em projetos de intervenção. 

 

os procedimentos que permitem identificar situações de risco social. 

 

os processos de ruptura com a ordem do capital nos espaços profissionais. 
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QUESTÃO 31 - Segundo Souza et al (2021), o desenvolvimento de atividades socioeducativas, pautadas numa 

perspectiva crítica, fortalece princípios fundamentais do projeto ético-político do Serviço Social, quando se realiza de 

maneira: 

 

horizontal e democrática. 

 

vertical e dialógica. 

 

autoritária e popular. 

 

participativa e centralizada. 

 

restritiva e articulada. 

 

QUESTÃO 32 - “É preciso ultrapassar a análise do Serviço Social em si mesmo para situá-lo no contexto de relações 

mais amplas que constituem a sociedade capitalista, particularmente, no âmbito das respostas que esta sociedade e 

o Estado, pela mediação das Políticas Sociais, constroem, frente à questão social e às suas manifestações, em 

múltiplas dimensões” (YAZBEK, 2020). Com essa afirmação, a autora está dizendo que o significado social da profissão 

só pode ser desvelado: 

 

através de uma perspectiva endógena. 

 

por meio das suas especificidades. 

 

na compreensão da sua particularidade. 

 

em sua inserção na sociedade. 

 

pelo seu caráter assistencialista. 

 

QUESTÃO 33 - Segundo Andreani et al (2021), são desafios do trabalho do Assistente Social na atenção hospitalar: 

 

O exercício profissional pautado na superação de um trabalho imediatista. 

 

O curto período de internação de alguns pacientes, que impossibilita uma intervenção articulada com a equipe 
multiprofissional. 

 

A prática interdisciplinar, que tende a promover o apagamento das especificidades que são próprias da 
profissão. 

 

A necessidade de o Assistente Social dar respostas a todas as demandas encaminhadas pelo profissional 
médico. 

 

A existência de práticas pré-definidas e burocratizadas que direcionam o Assistente Social para uma atuação 
profissional clínica conservadora. 
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QUESTÃO 34 - Conforme os Parâmetros de atuação do assistente social na política de saúde (CFESS, 2010), a alta a 

pedido é uma situação que recai sobre a equipe e, muitas vezes, sobre o profissional de Serviço Social. Os fatores que 

mais contribuem para a solicitação de alta por parte dos usuários são, EXCETO: 

 

A desinformação quanto ao tratamento e procedimentos. 

 

Os aspectos culturais e religiosos. 

 

A necessidade de sobrevivência/manutenção familiar. 

 

A demanda das mulheres de cuidados com os filhos e com a casa. 

 

A violência intrafamiliar. 

 

QUESTÃO 35 - Conforme CFESS (2010), as visitas domiciliares são importantes instrumentos a serem utilizados por 

assistentes sociais porque favorece uma melhor compreensão acerca das condições de vida dos usuários, que 

envolvem a situação de moradia (residência e bairro) e as relações familiares e comunitárias. Deve-se na realização 

desta: 

 

verificar os dados fornecidos pelos usuários. 

 

analisar as relações familiares e comunitárias. 

 

fiscalizar os modos de vida da população. 

 

realizar terapia familiar. 

 

coibir direitos. 

 

QUESTÃO 36 - Através de revisão integrativa de literatura nacional, Pereira e Lemos (2021) elencam alguns desafios 

presentes na vida cotidiana de pessoas trans e travestis no Brasil, os quais, consequentemente, enquanto expressões 

da questão social, devem ser enfrentadas pelos/as assistentes sociais nos espaços sócio-ocupacionais em que estão 

inseridos/as. Entre os desafios elencados estão, EXCETO: 

 

O tempo de espera e a dificuldade de acesso às políticas públicas. 

 

O predomínio da lógica binária de gênero. 

 

O desrespeito ao nome social. 

 

Episódios de preconceito, discriminação e violência. 

 

Internação compulsória em clínicas psiquiátricas por parte dos familiares. 
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QUESTÃO 37 - Teixeira e Paiva (2021) ao discutirem a relação entre violência contra mulher e adoecimento mental, 

em investigação qualitativa, partindo das percepções de profissionais de saúde inseridos em um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) de um município de médio porte em Minas Gerais/BR, observam que a maior parte dos 

profissionais que identificam tal relação o faz a partir do conceito de: 

 

Vulnerabilidade social. 

 

Doença mental. 

 

Violência cultural. 

 

Trauma. 

 

Família desestruturada. 

QUESTÃO 38 - Loureiro, Russo e Nucci (2021), partindo de um olhar antropológico, ao analisarem os discursos 

biomédicos sobre ‘grupos de risco’ à COVID-19, focando os casos das mulheres gestantes e puérperas, argumentam 

que são evocados três sentidos de risco. São eles: 

 

A falta de acesso aos serviços de pré-natal e puericultura durante a pandemia; a noção de contágio; a 
vulnerabilidade do corpo feminino. 

 

A noção de contágio; a especificidade das gestantes adolescentes e acima de 40 anos; a alta incidência de 
COVID-19 nesta população. 

 

Alta incidência de COVID-19 nesta população; a mortalidade materna, especialmente das mulheres negras e de 
baixa renda; o controle sobre o corpo feminino. 

 

Elementos socioculturais; alto contágio entre gestantes e puérperas; a vulnerabilidade do corpo feminino. 

 

A vulnerabilidade dos corpos de mulheres grávidas e puérperas; a noção de contágio; e o problema da 
mortalidade materna. 

QUESTÃO 39 - Em relação ao sexto princípio fundamental do Código de Ética Profissional (1993), o qual diz respeito 

ao empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação 

de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças, é INCORRETO afirmar que: 

 

Os/as assistentes sociais podem dar concretude a este princípio através do investimento em estratégias 
profissionais para transformação das culturas institucionais discriminatórias e preconceituosas. 

 

Os/as assistentes sociais que pautam e dão visibilidade ao debate e para ações de combate às violências de 
gênero, classe, raça e sexualidade ratificam o sexto princípio fundamental do Código de Ética Profissional. 

 

Os/as assistentes sociais que lutam pelo respeito e pela defesa das posições ideoculturais, religiosas e pessoais 
dos entes públicos em seus espaços socioocupacionais estão agindo em prol da diversidade, em confluência 
com o sexto princípio do código de Ética Profissional. 

 

O fortalecimento dos espaços institucionais e comunitários de discussões sobre preconceito, diversidade sexual 
e de gênero expressa a postura ético-política confluente com o sexto princípio fundamental do Código de Ética 
Profissional. 

 

Os/as assistentes sociais que incluem nos diagnósticos e censos realizados para conhecer a população usuária 
dos serviços de saúde os marcadores sociais relativos a gênero, classe, raça e sexualidade estão agindo em prol 
do sexto princípio fundamental do Código de Ética Profissional. 
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QUESTÃO 40 - O primeiro princípio fundamental do Código de Ética Profissional (1993) do assistente social afirma o 

“reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, 

emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais”. Sobre tal princípio, é INCORRETO afirmar que: 

 

Há uma variabilidade dos sentidos que se confere à liberdade, estas variações podem ser percebidas tanto 
historicamente quanto no quadro de uma mesma sociedade. 

 

O reconhecimento da liberdade como valor ético central implica na defesa intransigente do arbítrio e na recusa 
do autoritarismo. 

 

Ao ser nomeada como valor ético central, a liberdade é fundante para todos os outros “princípios 
fundamentais”, por isso não é coincidência que seja o primeiro. 

 

Não existe concretude para a liberdade, conforme expressa no Código de Ética (1993) sem a incorporação das 
demandas políticas a ela inerentes, quais sejam: a “autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 
sociais”. 

 

Não é possível pensar concretamente sobre a liberdade, conforme está sublinhada no primeiro princípio 
fundamental do Código de Ética Profissional (1993), invisibilizando seu caráter histórico e conjuntural, 
estruturalmente ligado à sociedade em que se está inserido. 



 

 

 


