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15 QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

01-___________ é considerado por muitos como o herói 

fundador da Epidemiologia por pautar a nascente metodologia 

epidemiológica. Em investigação sobre a cólera de 1850, ele 

antecipou uma demonstração da teoria microbiana antes mesmo 

de Pauster. Assinale, das alternativas abaixo, a que completa 

corretamente a lacuna. 

 

A. John Snow. 

B. Rudolf Virchow. 

C. Edwin Chadwick. 

D. Pierre-Charles. 

E. René Villermé. 

 

02-No modelo biomédico de patologia pode-se afirmar que: 

 

A. As doenças infecciosas são definidas por exclusão. 

B. Todos agentes infecciosos das doenças não-infecciosas 

são de natureza inanimada. 

C. Abuso de drogas, acidentes, violência são incluídos na 

categoria de enfermidades não-infecciosa. 

D. Úlcera gástrica, doença de Hodgkin e leucemia são 

doenças exclusivamente não-infecciosas. 

E. Toda doença contagiosa é infecciosa, mas nem toda 

doença infecciosa é contagiosa. 

 

03-No modelo de Saúde-Doença, as relações do hospedeiro 

com o bioagente patogênico podem ser descritas pelas 

seguintes categorias: 

 

A. Resistência, suscetibilidade e imunidade. 

B. Imunogenicidade, patogenicidade e resistência. 

C. Infectividade, suscetibilidade e resistência. 

D. Biopatogenicidade, suscetibilidade, imunidade. 

E. Cronicidade, resistência, patogenicidade. 

 

04-“É o sistema de defesa com o qual o organismo impede a 

difusão ou multiplicação de agentes infecciosos que o 

invadiram, ou reage aos efeitos nocivos dos seus tóxicos”. Esta 

é a definição de: 

 

A. Resistência 

B. Imunidade 

C. Cronicidade 

D. Imunogenicidade 

E. Infectividade 

 

05-A leishmaniose visceral é um tipo de: 

 

A. Anfixenoses 

B. Antroponoses 

C. Zoonoses 

D. Antropozoonoses 

E. Zooantroponoses 

 

06-Das alternativas abaixo, assinale a que indica um exemplo 

de fitonose: 

 

A. Febre titfóide 

B. Arbovirose silvestre 

C. Arbovirose fitogênica 

D. Leshimaniose visceral 

E. Blastomicose sul-americana 

 

07-A primeira epidemia documentada clínica e 

laboratorialmente da dengue no Brasil ocorreu em: 

 

A. 1979-1980, em Luará - Pará, causada pelos sorotipos 1 

e 3.  

B. 1981-1982, em Boa Vista - Roraima, causada pelos 

sorotipos 1 e 4.  

C. 1983-1984, em Diadema – São Paulo, causada pelos 

sorotipos 1 e 2.  

D. 1989-1990, no Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, 

causada pelos sorotipos 2 e 3.  

E. 1986-1987, em Cabrobó - Pernambuco, causada pelos 

sorotipos 1 e 4.  

 

08-No Brasil, a Campanha de Erradicação da Varíola – CEV é 

reconhecida como marco da institucionalização das ações de 

vigilância no país, tendo fomentado e apoiado a organização de 

unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das 

secretarias estaduais de saúde. Esta campanha se deu em: 

 

A. 1957-1965 

B. 1966-1973 

C. 1968-1977 

D. 1977-1981 

E. 1962-1969 

 

09-Nas doenças infecciosas, os objetos contaminados que 

servem como meio de transmissão recebem o nome de: 

 

A. Agressores 

B. Fômites 

C. Invasores 

D. Introdutores 

E. Patogênicos 

 

10-Sobre a Lei Eloy Chaves é INCORRETO afirmar: 

 

A. Foi aprovada em 1923. 

B. É considerada marco inicial da previdência social no 

Brasil. 

C. Política de saúde: Instituíram-se as Caixas de 

Aposentadoria e Pensão (CAP's) que deveriam ser 

organizadas por empresas. 

D. Para o operário urbano criou-se socorros médicos, 

medicamentos por preços baixos, aposentadoria, 

pensão para herdeiros em caso de morte. 

E. Na década de 60 criou-se os Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs). 

 

11-As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar, 

EXCETO: 

 

A. Articulação e apoio à mobilização social pela 

promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a 

questão da saúde como um direito. 

B. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos 

limites institucionais do SUS. 
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C. Ampliação e fortalecimento das relações com os 

movimentos sociais, em especial com os que lutam 

pelos direitos da saúde e cidadania. 

D. Elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e 

Deveres do Exercício da Cidadania no SUS. 

E. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 

orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 

compromisso único nas ações e serviços de saúde, de 

acordo com a Constituição. 

 

12-Um dos sistemas mais relevantes para a atenção básica é o: 

Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) que é 

utilizado pela atenção básica, é um sistema que permite agregar 

e processar informações sobre a população visitada. No 

entanto, parte dos seus instrumentos pode ser usada por outros 

modelos de atenção. O sistema pode fornecer as seguintes 

informações, EXCETO: 

 

A. Notificações. 

B. Número de gestantes adolescentes cadastradas. 

C. Captação de adolescentes gestantes, por trimestre, para 

o pré-natal. 

D. Óbitos de adolescentes por causas externas (incluindo 

mortes violentas). 

E. Sistema de Gerenciamento da Unidade Emergencial 

Básica (Sigeb). 

 

13-Quanto a Regionalização é INCORRETO afirmar: 

 

A. Organização dos serviços de saúde em cada região para 

que a população tenha acesso a todos os tipos de 

atendimento. 

B. É uma das diretrizes que orientam a organização do 

SUS. 

C. Representa a articulação entre os gestores estaduais e 

municipais na implementação de políticas, ações e 

serviços de saúde qualificados e descentralizados. 

D. Garante acesso, integralidade e resolutividade na 

atenção à saúde da população. 

E. Visa imprimir maior eficácia, eficiência e equidade ao 

sistema através de maior racionalização no uso dos 

serviços de saúde, a ser alcançada através da 

organização e articulação regional da oferta e do acesso 

aos serviços em seus diferentes níveis de 

complexidade. 

 

14-Sobre a Reforma Sanitária é INCORRETO afirmar: 

 

A. O movimento da Reforma Sanitária representou uma 

mudança de paradigma na saúde pela abrangência dos 

determinantes sociais no processo saúde e doença. 

B. Se deu na construção do paradigma denominado 

medicina social ou saúde coletiva, organizado a partir 

das noções de determinação social do processo saúde-

doença. 

C. Na saúde, nos anos 70, o movimento de Reforma 

Sanitária contribuiu na implantação do Sistema Único 

de Saúde, que visava assegurar, através de seus 

princípios, os direitos sociais. 

 

D. O processo da Reforma Sanitária brasileira acabou por 

desembocar na 8
a
 Conferência Nacional de Saúde 

(1986), e permitiu que a afirmativa contida em seu 

relatório final assegurando a saúde como direito de 

todos e dever do Estado fosse incorporada pela 

constituinte na Constituição Federal Brasileira de 1988.  

E. O acesso à saúde como direito de cidadania foi 

regulamentado pela Lei n. 8080 de 1990 e pela Lei n. 

8142, do mesmo ano, que determinou a participação e o 

controle da comunidade, e o repasse de recursos. Desde 

então, a saúde teve vários avanços.  

 

15-São atribuições do SUS (art. 200, CF/ 1988), EXCETO: 

 

A. Participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 

outros insumos. 

B. Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador. 

C. Ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde. 

D. Incrementar desenvolvimento científico e tecnológico 

em sua área de atuação. 

E. Participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16-São produtos teciduais responsáveis por reações 

inflamatórias, EXCETO: 

 

A. Histamina. 

B. Bradicinina. 

C. Serotonina. 

D. Prostaglandinas. 

E. Linfoquinas liberadas por células B sensibilizadas. 

 

17-A descrição clássica da síndrome dos ovários policísticos 

(SOP) inclui os seguintes sinais, EXCETO: 

 

A. Hirsutismo. 

B. Obesidade. 

C. Hiperandrogenemia. 

D. Elevação predominante do LH em relação ao FSH.  

E. Febre recorrente. 

 

18-São fatores de risco para diabetes gestacional, EXCETO: 

 

A. Deposição central excessiva de gordura corporal. 

B. Baixa estatura (≤ 1,51cm). 

C. Poliidramnio. 

D. Hipertensão. 

E. Preeclâmpsia na gravidez atual ou anterior. 
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19-São contra-indicações absolutas para a prática de atividade 

física na gravidez, EXCETO: 

 

A. Pré-eclâmpsia ou hipertensão induzida na gravidez. 

B. Ruptura prematura de membranas ou ameaça de 

trabalho de parto prematuro. 

C. Incompetência istmo cervical ou cerclagem na 

gravidez atual. 

D. Sangramento no segundo ou no terceiro trimestre. 

E. Gestação gemelar com mais de 28 semanas.  

 

20-Sobre vacinação é INCORRETO afirmar: 

 

A. Vacina contra Hepatite B: o intervalo mínimo entre a 

1ª e a 2ª dose é de 30 dias, entre a 2ª e a 3ª doses é de 

60 dias, e entre a 1ª e a 3ª é de 90 dias. Não existe 

intervalo máximo entre as doses. 

B. Vacina contra H. influenzae b: se aplicada acima de 1 

ano de idade, deve ser em dose única. 

C. DPT: a idade máxima para sua aplicação é de 6 anos, 

11 meses e 29 dias. O reforço com dupla adulto (dT) 

deve ser feito de 10 em 10 anos, a partir do segundo 

reforço da DPT. 

D. Triviral ou Dupla viral: uma nova dose deverá ser 

aplicada em campanhas antes dos 5 anos de idade. 

E. Vacina contra Febre Amarela: pode ser aplicada a 

partir de 6 meses de vida em área de circulação de 

risco. 

 

21-Sobre as manifestações clínicas e laboratoriais que sugerem 

presença de infecção em pacientes queimados é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Hipertermia > 38°C. 

B. Hipotermia < 36°C. 

C. Invasão de tecidos queimados. 

D. Trombocitopenia. 

E. Azotemia não explicada. 

 

22-Sobre a transmissão da hepatite viral do tipo B é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A tatuagem e o uso de complexos vitamínicos por meio 

de equipamentos não descartáveis e compartilhados são 

formas importantes de transmissão em nosso meio. 

B. O HBV é um vírus resistente, podendo sobreviver pelo 

menos sete dias no ambiente. 

C. O HBV pode resistir durante 10 horas a 60ºC, durante 5 

minutos a 100ºC, ao éter e ao álcool a 90º e permanecer 

viável após vários anos de congelamento. 

D. A contagiosidade do HBV em relação a outras viroses 

de transmissão parenteral é muito mais elevada. 

E. O HBV tem sua resistência pouco definida até o 

momento, mas sabe-se que ele é mais lábil que o vírus 

C. 

 

 

 

 

 

23-O período de latência do HIV é o período compreendido 

entre a infecção pelo HIV e os sintomas e sinais que 

caracterizam a doença causada pelo HIV (AIDS). Sem o uso 

dos anti retrovirais, dependendo da via de infecção, as 

medianas desse período estão entre: 

 

A. 5 a 30 dias. 

B. 30 a 120 dias. 

C. 1 a 3 anos. 

D. 3 a 10 anos. 

E. 5 a 15 anos. 

 

24-Sobre sífilis congênita é INCORRETO afirmar: 

 

A. É conseqüente da infecção do feto pelo Treponema 

pallidum, por via placentária.  

B. A transmissão faz-se no período fetal a partir de 4 a 5 

meses de gestação. 

C. Antes da fase de transmissão, a membrana celular das 

vilosidades coriais parece constituir obstáculo 

intransponível para o Treponema.  

D. Após a passagem transplacentária, o treponema ganha 

os vasos do cordão umbilical e se multiplica 

rapidamente em todo o organismo fetal. 

E. O quadro mais freqüente de comprometimento 

cardiovascular é a aortite sifilítica (determinando 

insuficiência aórtica), aneurisma e estenose de 

coronárias. 

 

25-Referente a Coleta de citologia oncótica é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O espéculo de tamanho pequeno deve ser utilizado em 

mulheres muito jovens, que não tiveram parto vaginal, 

menopausadas e em mulheres muito magras. 

B. O espéculo de tamanho grande pode ser indicado para 

as mulheres multíparas e para as obesas. 

C. Em condições intermediárias ou em caso de dúvida, 

deve-se utilizar o de tamanho médio. 

D. Caso haja dificuldade para visualização do colo, deve-

se sugerir que a paciente tussa. Se o profissional não 

conseguir visualizar o colo, deve pedir auxílio à 

enfermeira ou ao médico. 

E. A paciente não pode estar menstruada, devendo-se, 

preferencialmente, aguardar o 3º dia após a 

menstruação. 

 

26-São características de um curativo ideal numa úlcera 

neurotrófica, EXCETO: 

 

A. Remover o exsudato. 

B. Manter alta umidade entre a ferida e o curativo. 

C. Não permitir trocas gasosas. 

D. Ser impermeável às bactérias. 

E. Fornecer isolamento térmico. 
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27-Com o Pacto pela Saúde (2006), os estados e municípios 

poderão receber os recursos federais por meio de cinco blocos 

de financiamento que NÃO inclui:  

 

A. Atenção Básica. 

B. Atenção de Média e Alta Complexidade. 

C. Vigilância Ambiental. 

D. Assistência Farmacêutica. 

E. Gestão do SUS.  

 

28-O SINITOX é o: 

 

A. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Alimentares. 

B. Sistema Estadual de Informações Tóxico-Alimentares. 

C. Sistema Municipal de Informações Tóxico-

Alimentares. 

D. Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas. 

E. Sistema Estadual de Informações Tóxico-

Farmacológicas. 

 

29-O Plano de Saúde consolida, em cada esfera de governo, o 

processo de planejamento na área da saúde, sendo um 

instrumento de, EXCETO: 

 

A. Transferência de recursos. 

B. Clientelismo político. 

C. Fiscalização por parte do Ministério da Previdência 

Social (MPAS). 

D. Controle por parte do Ministério da Saúde. 

E. Orientação das ações no campo sanitário. 

 

30-As características principais da secreção vaginal normal são, 

EXCETO: 

 

A. pH ácido - 2,0 a 3,5. 

B. Mais abundante no período ovulatório, gestação, ou 

quando há excitação sexual. 

C. Coloração clara ou ligeiramente castanha. 

D. Aspecto mucoso, flocular ou grumoso. 

E. Ausência de odor desagradável. 

 

31-“Caracteriza- se pela redução da luz brônquica por secreção 

em brônquios de pequeno calibre ou broncoespasmo (Ex: 

Asma)”. Das alternativas abaixo, indique aquela que apresenta 

o tipo de estertores descrito no texto. 

 

A. Cornagem 

B. Ronco 

C. Sibilo 

D. Creptante 

E. Bolhoso 

 

32-A acidose metabólica pode resultar da (o), EXCETO: 

 

A. Incapacidade dos rins de excretarem os ácidos 

metabólicos normalmente formados no organismo. 

B. Formação de quantidades excessivas de ácidos 

metabólicos no organismo. 

C. Administração venosa de ácidos metabólicos. 

D. Acréscimo de ácidos metabólicos por absorção do tubo 

gastrintestinal. 

E. Secreção de quantidades excessivas pelas glândulas 

supra-renais de aldosterona.  

 

33-São complicações comumente relatadas da veia jugular 

interna (VJI), EXCETO: 

 

A. Punção acidental de carótida, formação de hematomas. 

B. Punção acidental de traquéia, lesão de nervo recorrente 

laríngeo. 

C. Embolia aérea, pneumotórax. 

D. Quilotórax (especialmente nas punções do lado 

esquerdo). 

E. Trombose, flebite, sépse. 

 

34-Em surtos pode-se confirmar a hepatite A também por 

vínculo epidemiológico, depois que um ou dois casos 

apresentaram anticorpos anti-HAV da classe: 

 

A. IgA 

B. IgB 

C. IgE 

D. IgG 

E. IgM 

 

35-É uma anemia de origem adquirida: 

 

A. Síndrome de Crosby. 

B. Síndrome de Rundles Falls. 

C. Síndrome de Dresbach. 

D. Síndrome de Evans (associada a púrpura 

trombocitopênica). 

E. Síndrome de Minkowski-Chaufard-Gaensslen. 

 

36-Para o acompanhamento das crianças desnutridas é 

necessário organizar um calendário especial de atendimento, no 

qual devem ser observados os seguintes pontos, EXCETO: 

 

A. Para crianças menores de 2 anos, o intervalo máximo 

entre os atendimentos é de 60 dias; para crianças 

maiores de 2 anos, o intervalo máximo entre os 

atendimentos é de 90 dias. 

B. As crianças mais graves deverão ser atendidas em 

intervalos menores - quinzenalmente ou semanalmente, 

se necessário. 

C. Os atendimentos individuais devem ser intercalados 

com os atendimentos de grupo e com as atividades 

educativas e de promoção à saúde. 

D. À medida que a criança for se recuperando, os 

atendimentos poderão ser mais espaçados. 

E. O acolhimento do desnutrido e o atendimento não-

programado em situações emergenciais devem ser 

garantidos, ainda que não haja agendamento, 

lembrando-se de que a desnutrição é sempre uma 

condição de elevado risco para doenças infecto-

contagiosas. 

 

 

 

http://www.professorbrunetto.hpg.ig.com.br/Ausculta/Ausc_sons/ronco.wav
http://www.professorbrunetto.hpg.ig.com.br/Ausculta/Ausc_sons/sibilo.wav
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37- O acordo com o Pacto Pela Saúde 2006 deve ser firmado 

entre os gestores das 3 esferas do SUS a partir de, EXCETO: 

 

A. Reforço da organização das regiões sanitárias 

instituindo mecanismos de co-gestão e planejamento 

regional. 

B. Fortalecimento do controle social (espaços e 

mecanismos). 

C. Qualificação do acesso da população à atenção integral 

à saúde. 

D. Redefinição dos instrumentos de regulação 

programação e avaliação. 

E. Valorização da cooperação técnica entre os gestores e 

financiamento bipartíte (estimula critérios de equidade 

nas transferências fundo a fundo). 

 

38-Respiração profunda seguida de agônica ou estertorosa: 

 

A. Biot. 

B. Cheynes-Stockes. 

C. Estertor. 

D. Kussmaul. 

E. Ortopnéia. 

 

39-São funções do Colegiado de Gestão Regional no SUS 

(Constituição, Organização e Funcionamento), EXCETO: 

 

A. Apoiar e aprimorar o Planejamento local. 

B. Priorizar linhas de investimento. 

C. Estimular estratégias de qualificação do controle 

social. 

D. Atualizar e acompanhar a programação pactuada e 

integrada da atenção à saúde. 

E. Constituir um processo dinâmico de avaliação e 

monitoramento regional. 

 

40-São métodos comuns de desinfecção, EXCETO: 

 

A. Substâncias químicas. 

B. Aquecimento. 

C. Radiação ultravioleta. 

D. Água fervente. 

E. Vapor. 

 

 


