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15 QUESTÕES DE SAÚDE PUBLICA  

 

 

01-São exemplos de proteção a saúde, EXCETO: 

 

A. Vacinação contra hepatite B. 

B. Utilização de camisinha feminina ou masculina. 

C. Exame manual de mama. 

D. Exame diagnóstico de AIDS em paciente com sífilis. 

E. Controle da qualidade do sangue. 

 

02-Sobre o funcionamento do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (Sinasc) é INCORRETO afirmar: 

 
A. O Sinasc é um sistema no qual as informações são 

coletadas pelo município.  

B. O Sinasc coleta dados de nascimentos ocorridos em 

todo o País – tanto nos setores público e privado da 

saúde como nos domicílios. 

C. O formulário da Declaração de Nascimento - DN 

possui três vias: a primeira deve ser encaminhada ou 

recolhida pela secretaria municipal de saúde; a 

segunda, entregue à família, que a levará ao cartório 

para o pertinente registro de nascimento; a terceira, 

deve ficar arquivada no prontuário do serviço de saúde 

responsável pelo parto. 

D. No caso de partos domiciliares com assistência 

médica, a DN deve ser preenchida por um profissional 

de saúde que encaminhará sua primeira via para a 

secretaria municipal de saúde; a segunda, ao 

responsável legal, para obtenção da certidão de 

nascimento no Cartório de Registro Civil (que reterá o 

documento); a terceira, também deve ser entregue ao 

responsável legal, para posterior apresentação quando 

da primeira consulta na unidade de saúde da área de 

abrangência do domicílio do recém-nascido. 

E. Se o parto foi caseiro, assistido por parteira 

tradicional, esta deverá informar a Unidade de Saúde e 

ao Cartório, devendo a DN ser preenchida neste 

segundo. 

 

03-São objetivos da Epidemiologia, EXCETO: 

 

A. Definir e determinar os fatores contribuintes aos 

agravos à saúde; 

B. Identificar e explicar os padrões de distribuição 

geográfica das doenças; 

C. Descrever o espectro clínico das doenças e sua história 

natural; 

D. Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos 

agravos à saúde; 

E. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de 

serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

04-Estando em perfeito funcionamento, um Programa de Saúde 

da Família tem a capacidade de resolução de? 

 

A. 35%. 

B. 55%. 

C. 75%. 

D. 85%. 

E. 95% 

 

05-Sobre a Constituição Federal Brasileira de 1988 é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A saúde é direito de todos e dever do Estado. 

B. O sistema único de saúde será financiado apenas com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

C. Os agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias por meio de processo seletivo 

público. 

D. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

E. Compete ao SUS a execução das ações de vigilância 

sanitária e epidemiológica. 

 

06-Indique o número máximo de pessoas que uma equipe de 

saúde de família pode ser responsável: 

 

A. 800 

B. 1000 

C. 2800 

D. 3000 

E. 4500 

 

07-Sobre incidência é INCORRETO afirmar: 

 

A. A incidência (ou taxa de incidência) expressa o 

número de casos novos de uma determinada doença 

durante um período definido, numa população sob o 

risco de desenvolver a doença.  

B. O cálculo da incidência é a forma mais comum de 

medir e comparar a frequência das doenças em 

populações. 

C. Devemos usar a incidência, e não números absolutos, 

para comparar a ocorrência de doenças em diferentes 

populações. 

D. O ponto fundamental da definição de incidência é o de 

incluir somente casos novos no denominador, 

medindo, portanto, um evento que se caracteriza pela 

transição do estado de ausência da doença para o de 

doença. 

E. No cálculo da incidência, qualquer pessoa incluída no 

denominador deve ter a mesma probabilidade de fazer 

parte do numerador. 

 

08-O Programa de Saúde da Família segue os princípios da 

Atenção Primária à Saúde que são, EXCETO: 

 

A. Longitudinalidade. 

B. Coordenação. 

C. Equidade. 

D. Territorialização. 

E. Trabalho em Equipe. 
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09-Sobre a LEI 8080/90 das Atribuições Comuns; Art. 15º A 

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, 

em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:  

 

I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde;  

II. Administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada mês, à saúde;  

III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de 

saúde da população e das condições ambientais; 

IV. Organização e coordenação do sistema de informação 

em saúde;  

V. Elaboração e execução de normas técnicas e 

estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros 

de custos que caracterizam a assistência à saúde; 

 

Estão CORRETAS: 

 

a) I, II, III e V. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e V. 

d) II e IV. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

10-Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O SUS insere-se em um contexto mais amplo da 

política pública. A seguridade social que abrange, 

além das políticas de saúde, as políticas de previdência 

e assistência social. 

B. O SUS foi peça-chave no processo de luta e 

construção do modelo protetor brasileiro. Com a sua 

instituição, o Estado assumiu a saúde como um direito 

de todos e um dever do Estado, assegurado mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e uma política 

setorial de saúde capaz de garantir o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população. 

C. O princípio da integralidade se apresentou no contexto 

da reforma como um contraponto ao contexto 

institucional da saúde que se dividia nas ações 

promovidas pela saúde pública e pela medicina 

previdenciária 

D. A referência e contra-referência funcionam como os 

elos de ligação da rede de saúde. Se um município ou 

um serviço de saúde não apresenta condições para 

atender a um determinado problema de saúde, 

individual ou coletivo, deve remetê-lo a uma outra 

unidade (referenciada), com capacidade de resolução 

do problema apresentado e de garantir seu 

atendimento. 

E. A participação social foi enunciada na Constituição de 

1988 e regulamentada na lei reguladora do SUS de 

1990 (lei 8.142/1990), onde se definem a configuração 

dos conselhos de saúde (em cada esfera de governo) e 

a realização periódica (a cada quatro anos) das 

conferências de saúde em única esfera de governo. 

 

 

11- São ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO: 

 

A. Articulação e apoio à mobilização social pela 

promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a 

questão da saúde como um dever. 

B. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos 

Usuários da Saúde. 

C. Ampliação e fortalecimento das relações com os 

movimentos sociais, especialmente os que lutam pelos 

direitos da saúde e pela cidadania. 

D. Estabelecimento de diálogo com a sociedade além dos 

limites institucionais do SUS 

E. Aprovação de um orçamento geral do SUS, composto 

pelos orçamentos das três esferas de gestão, 

explicitando o compromisso de cada uma delas em 

ações e serviços de saúde, de acordo com a 

Constituição Federal. 

 

12-Os Municípios devem cumprir os percentuais mínimos de 

gastos em ações e serviços em saúde em: 

 

A. 5% 

B. 7% 

C. 10% 

D. 15% 

E. 25% 

 

13-São princípios organizativos do SUS: 

 

A. Universalidade, Eqüidade e Integralidade. 

B. Hierarquização; Participação Popular e 

Descentralização Político-Administrativa. 

C. Hierarquização; Eqüidade e Participação Popular. 

D. Hierarquização; Participação Popular; 

Descentralização Político-Administrativa, 

Universalidade, Eqüidade e Integralidade. 

E. Descentralização Político-Administrativa, 

Universalidade, Eqüidade, Integralidade. 

 

14-A primeira modalidade de seguro para trabalhadores do 

setor privado foi: 

 

A. Bolsa Trabalhador. 

B. Caixas de Aposentadorias e Pensões. 

C. Instituto Nacional de Serviço Social. 

D. Institutos de Aposentadorias e Pensões. 

E. Instituto Nacional de Previdência Social. 

 

15-No âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo(a): 

 

A. Secretaria de Saúde Federal. 

B. Secretaria de Saúde Estadual. 

C. Congresso Federal. 

D. Ministério da Saúde. 

E. Presidente da República. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

16-O Número de óbitos de mulheres por causa obstétrica por 

100.000 nascidos vivos por período é denominado: 

 

A. Taxa de mortalidade materna. 

B. Mortalidade perinatal. 

C. Taxa de mortalidade perinatal. 

D. Mortalidade geral feminina. 

E. Taxa de mortalidade feminina. 

 

17-Em que grupo de idade, o risco de adoecer por tuberculose é 

maior? 

 

A. Menos de 1 ano. 

B. De 1 a 5 anos. 

C. De 18 a 24 anos. 

D. De 24 a 60 anos. 

E. 65 anos ou mais. 

 

18-Conhecido como escorpião amarelo, é a principal espécie 

que causa acidentes graves, com registro de óbitos, 

principalmente em crianças. Esta espécie é o: 

 

A. Tityus serrulatus. 

B. Tityus bahiensis. 

C. Tityus stigmurus. 

D. Tityus paraensis. 

E. Tityus metuendus. 

 

19-São características do Diagnóstico Epidemiológico, 

EXCETO: 

 

A. Avaliação: Mudança no estado de saúde da população. 

B. Plano de ação: Programas de saúde prioritários. 

C. Informação necessária: Dados sobre a população, 

Doenças existentes, Causas de morte, Serviços de 

saúde, etc. 

D. Tem como objetivo curar a doença da pessoa. 

E. Diagnóstico Comunitário. 

 

20-Na evolução das doenças infecciosas, o que são Pródromos?  

 

A. Suscetibilidade ao microrganismo. 

B. Intervalo entre a exposição à infecção e início dos 

sintomas específicos. 

C. Sinais ou sintomas gerais. 

D. Desaparecimento dos sintomas. 

E. Período de transmissibilidade. 

 

21-Em microbiologia, são consideradas portas de entrada para 

um parasito, EXCETO: 

 

A. Digestiva (oral-fecal).  

B. Inalatória.      

C. Tegumentar.     

D. Iatrogênica. 

E. Vetorial. 

 

 

 

22-Estão entre os principais usos da epidemiologia, EXCETO: 

 

A. Diagnóstico da situação de saúde. 

B. Diagnóstico clínico individual. 

C. Avaliação das tecnologias, programas ou serviços. 

D. Aprimoramento na descrição do quadro clínico das 

doenças. 

E. Identificação de síndromes e classificação de doenças. 

 

23-Sobre dengue é INCORRETO afirmar: 

 

A. A dengue só pode ser transmitida pela espécies de 

mosquitos Aedes aegypti. 

B. Os mosquitos transmissores picam durante o dia e a 

noite, ao contrário do mosquito comum, que pica 

durante a noite.  

C. Os transmissores de dengue proliferam-se dentro ou 

nas proximidades de habitações (casas, apartamentos, 

hotéis), em recipientes onde se acumula água limpa 

(vasos de plantas, pneus velhos, cisternas etc.). 

D. O Mosquito Aedes aegypti mede menos de um 

centímetro, tem aparência inofensiva, cor café ou preta 

e listras brancas no corpo e nas pernas. 

E. O indivíduo não percebe a picada, pois no momento 

não dói e nem coça. 

 

24-Para prevenção da cólera, o tratamento da água a ser 

utilizada como bebida ou no preparo de alimentos pode ser feita 

com hipoclorito de sódio a: 

 

A. 0,5 - 2,0% 

B. 1,0 - 3,5% 

C. 2,0 - 2,5% 

D. 2,5 - 5,0% 

E. 5,0 - 7,5% 

 

25-É um exemplo de Anfixenose: 

 

A. Blastomicose 

B. Leishmanioses tegumentares 

C. Estafilococose 

D. AIDS 

E. Cisticercoses 

 

26-É um exemplo de frequência relativa: 

 

A. Número de óbitos ocorridos por trauma em um ano. 

B. N.º de leitos obstétricos por número total de leitos. 

C. Número de casos de tuberculose no ano/local. 

D. Número de leitos obstétricos no ano. 

E. Número de vacinas utilizadas na campanha. 

 

27-Número de nascidos vivos por mil habitantes, na população 

residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. 

 

A. Taxa bruta de natalidade. 

B. Taxa de fecundidade total. 

C. Taxa de crescimento da população. 

D. Razão de sexos. 

E. Índice de fecundidade. 
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28-Para a maioria dos casos, o encerramento das investigações 

referentes aos casos notificados como suspeitos e/ou 

confirmados deve ocorrer até o prazo máximo de quantos dias 

da data de notificação? 

 

A. 30 dias. 

B. 60 dias. 

C. 180 dias. 

D. 240 dias. 

E. 270 dias. 

 

29-É um hospedeiro definitivo do Schistosoma mansoni: 

 

A. Primatas. 

B. Homem. 

C. Ruminantes. 

D. Roedores. 

E. Marsupiais. 

 

30-Sobre incidência é INCORRETO afirmar: 

 

A. A incidência refere-se ao número absoluto. 

B. A taxa de incidência refere-se ao valor relativizado em 

função do tamanho da população.  

C. A incidência pode ser considerada a medida mais 

importante em epidemiologia, pois reflete a dinâmica 

com que os casos novos aparecem na população, é a 

“força de morbidade”.   

D. No cálculo da taxa de incidência, o denominador é o 

número de casos novos que ocorreram em um período 

definido de tempo e o denominador é a população em 

risco de contrair uma doença neste período.  

E. Outra medida mais precisa da taxa de incidência pode 

ser calculada pela taxa de incidência de pessoa-tempo 

em risco ou “Densidade de incidência”. Significa um 

ajuste do número de pessoas de acordo com o tempo 

de estudo. 

 

31-Entre 122 pessoas que jantaram em um restaurante no dia 14 

de janeiro de 2007, 36 desenvolveram um quadro agudo de 

gastroenterite.  

A taxa de ataque de Gastroenterite é: 

 

A. 3,0% 

B. 3,6% 

C. 22,0% 

D. 29,5% 

E. 36,0% 

 

32-Fatores que influem na magnitude das taxas de prevalência 

fazendo aumenta-las, EXCETO: 

 

A. Introdução de fatores que prolongam a vida dos 

pacientes sem curá-los. (Exemplo: introdução de 

terapêutica mais eficaz que, no entanto, não cura a 

doença, levando-a à cronicidade.) 

B. Introdução de fatores que permitam o aumento da 

proporção de curas de uma nova doença. (Exemplo: 

introdução de nova terapêutica que permita a cura dos 

pacientes.) 

C. Aumento da incidência. 

D. Aprimoramento das técnicas de diagnósticos. 

E. Correntes migratórias originárias de áreas que 

apresentam níveis endêmicos mais elevados. 

 

33-Sobre a busca ativa de escorpiões é INCORRETO afirmar: 

 

A. Havendo ocorrência de escorpiões e que este seja 

causador de acidente deve ser realizada a busca ativa 

no local de ocorrência. 

B. Devido ao tipo de serviço que a busca ativa envolve – 

manipulação de entulho, material de construção, etc, 

esta não deve ser realizada por apenas um profissional, 

sendo necessário no mínimo dois. 

C. Para realizar as atividades de busca ativa, os 

profissionais devem fazer uso dos equipamentos de 

segurança (EPI). 

D. Técnicos de saúde em campo, coletando escorpiões, e 

utilizando luvas com raspa de couro e pinça longa. 

E. O registro de todas as atividades realizadas deve ser 

feito em instrumentos próprios para cada finalidade. 

 

34-Sobre a transmissão por via oral do trypanosoma cruzi é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A transmissão oral, comum entre animais no ciclo 

silvestre, é esporádica e circunstancial em humanos e 

ocorre pela ingestão de alimentos contendo 

triatomíneos ou suas dejeções.  

B. Os surtos aparecem de forma súbita, atingindo um 

número pequeno de pessoas. 

C. Geralmente essa transmissão ocorre em locais 

definidos, em um determinado tempo, por diferentes 

tipos de alimentos – geralmente encontrando-se 

vetores ou reservatórios infectados nas imediações da 

área de produção, manuseio ou utilização do alimentos 

contaminados com fezes e urina de triatomíneos, ou 

mesmo por ingestão de triatomíneos por hábitos 

alimentares regionais.  

D. O Trypanosoma cruzi permanece vivo por algumas 

horas ou dias dependendo da temperatura, umidade e 

dessecamento.  

E. Cozimentos dos alimentos, mesmo em baixas 

temperaturas são suficientes para eliminar o agente do 

alimento. 

 

35-Um gráfico com o número de casos ou taxas de ocorrência 

de uma doença, mês a mês, durante um período de alguns anos, 

identifica seu padrão de _________ numa determinada 

comunidade. 

A Alternativa que preenche corretamente a coluna é: 

 

A. Variabilidade documental. 

B. Variabilidade vertical. 

C. Variabilidade horizontal. 

D. Variabilidade sazonal. 

E. Variabilidade por período. 
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36-Sobre hepatite A é INCORRETO afirmar: 

 

A. A hepatite A é uma infecção viral com distribuição 

mundial que se transmite principalmente pela via 

fecal-oral, por meio de água e alimentos 

contaminados. 

B. O vírus da hepatite A (HAV, família Picornaviridae, 

gênero Hepatovirus) é encontrado no meio ambiente, 

mantendo suas partículas estáveis por dias e até meses 

em água potável, água do mar, solo e esgoto 

contaminados. 

C. A hepatite A é uma infecção geralmente benigna, 

raramente evoluindo com formas agudas fulminantes. 

Sua taxa de letalidade é de aproximadamente 10%.  

D. A maioria dos casos é oligossintomática, 

principalmente em crianças, não apresentando nem 

mesmo icterícia e podendo ser confundida com um 

resfriado comum. Desta forma, torna-se difícil estimar 

sua incidência a partir da notificação de casos. 

E. A prevalência de hepatite A vem diminuindo nos 

países desenvolvidos, principalmente em função das 

melhorias sócio-ambientais. 

 

37-São consideradas Pandemias, EXCETO: 

 

A. Gripe espanhola, logo após a 2ª Guerra Mundial, que 

causou a morte de cerca de 20 milhões de pessoas em 

todo o mundo. 

B. Câncer de mama que matou mais de 10 milhões de 

pessoas espalhadas por todo mundo em 2001.  

C. H1N1 que causando morte de mais de 18 milhões de 

pessoas em vários países da América, Europa e 

Oceania.  

D. Cólera (1863–1875) que se espalhou principalmente na 

Europa e na África. Matando milhares de pessoas no 

mundo. 

E. Gripe asiática (1957–1958) - o vírus H2N2 causou 

aproximadamente 70.000 mortes nos Estados Unidos. 

Identificado na China em fevereiro de 1957, a gripe 

asiática espalhou-se para os Estados Unidos em junho 

de 1957. 

 

38-Referente a Distrito Sanitário em epidemiologia é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. As ações de saúde se passam no distrito sanitário, pois 

este é a maior unidade administrativa ou geográfica 

dentro de um município.  

B. Em municípios pequenos o distrito sanitário pode ser 

um consórcio dos mesmos, portanto varia muito sua 

extensão e definição administrativa, dependendo de 

cada situação. 

C. Nesse distrito, deve haver um serviço de saúde, 

responsável pelas ações de saúde, e essa equipe pode 

ser composta de diversos profissionais de saúde, e 

administrativos, adequado a resolver as questões locais 

de saúde. 

D. É o setor final das ações de saúde, onde se encontram 

as necessidades e se dá o relacionamento do setor 

público com a população.  

 

E. Pode corresponder a um bairro, ou ser uma área 

intermunicipal definida legalmente.  

 

39-Sobre Tuberculose é INCORRETO afirmar: 

 

A. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por 

uma microbactéria.  

B. A infecção é transmitida de uma pessoa para outra por 

via respiratória, porém a resposta imunológica é capaz 

de impedir o desenvolvimento da tuberculose na 

maioria dos indivíduos.  

C. A tuberculose é uma doença de evolução geralmente 

rápida.    

D. Seu agente etiológico é o bacilo de Kock. 

E. O principal reservatório é o homem. 

 

40-São princípios organizativos e doutrinários do Sistema 

Único de Saúde, EXCETO: 

 

A. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

B. Integralidade de assistência, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 

C. Sistematização organizacional. 

D. Descentralização político-administrativa com direção 

única em cada esfera de governo. 

E. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios na prestação de serviços de 

assistência à saúde da população. 
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