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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-A Esquistossomose é transmitida pelo: 

 

A. Schistosoma campânula. 

B. Schistosoma mansoni. 

C. Schistosoma obsignata. 

D. Schistosoma trichiura. 

E. Schistosoma vulpis. 

 

17-Sobre a distribuição geográfica e prevalência da 

leishmaniose visceral é INCORRETO afirmar: 

 

A. A leishmaniose visceral ocorre apenas nas Américas. 

B. Áreas mais endêmicas no Brasil é o Nordeste. 

C. Certo grau de umidade é necessário, razão pela qual os 

casos ocorrem em vales, margens de rios, de lagos e 

incidem em certas épocas do ano. 

D. Áreas rurais são mais atingidas pela endemia. 

E. Condições de habitação miseráveis (barro) próximas a 

matas e quintais com criação de animais domésticos 

(reservatório para o homem). 

 

18-Indique a doença em que a causa não é um micro-organismo 

e que não tem cura: 

 

A. Tétano 

B. Raiva 

C. Hanseníase 

D. Diabetes 

E. Doença de chagas 

 

19-São aquelas que levam à restrição de atividades aos 

comunicantes, durante o período máximo de incubação: 

 

A. Infecção. 

B. Doença contagiosa. 

C. Doença transmissível. 

D. Doenças quarentenáveis. 

E. Doenças de isolamento. 

 

20-A avaliação de densidade larvária consiste na avaliação dos 

níveis de infestação do Aedes aegypti; e esta é denominada: 

 

A. Índice de Blacker. 

B. Índice de Breteau. 

C. Índice de Etier. 

D. Índice de Marton. 

E. Índice de Mertay. 

 

21- São cuidados que devem ser tomados com a pessoa doente 

para evitar o contagia por Influenza A H1N1, EXCETO: 

 

A. A pessoa com a gripe deve permanecer em seu 

domicílio durante 30 dias após o inicio dos sintomas. 

B. Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos 

de uso pessoal. 

C. Evitar tocar olhos, nariz ou boca. 

D. Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete, 

especialmente depois de tossir ou espirrar. 

E. Manter o ambiente ventilado. 

22-Pertence ao ciclo da matéria orgânica, EXCETO: 

 

A. Pilha de compostagem num recipiente. 

B. Corretivo orgânico. 

C. Fertilização. 

D. Restos alimentares. 

E. Reciclagem do chorume. 

 

23- É uma medida tomada que visa reduzir o volume e peso do 

lixo, transformando-o em cinzas. Não é aconselhável porque há 

emissão de dióxido de carbono e liberação de substâncias 

tóxicas que, se não controladas, causam problemas sérios à 

saúde. 

 

A. Incineração 

B. Compostagem 

C. Reciclagem 

D. Absorção 

E. Depuração 

 

24-Dos itens abaixo, qual passa mais tempo para se deteriorar: 

 

A. Papel  

B. Nylon  

C. Tecido (algodão) 

D. Filtro de cigarro 

E. Chiclete 

 

25-Os resíduos gerais não recicláveis, misturados ou 

contaminados, não passíveis de separação são representados 

pela cor: 

 

A. Cinza 

B. Marrom claro 

C. Marrom escuro 

D. Preto 

E. Branco 

 

26-Devem fazer parte do controle diário das características 

físicas e organolépticas da água potável, EXCETO: 

 

A. Cor 

B. Odor 

C. Sabor 

D. Turbidez 

E. Microbiologia 

 

27-Quando uma mulher grávida transmite para o seu filho uma 

doença adquirida sexualmente é denominada: 

 

A. Transmissão horizontal. 

B. Transmissão vertical. 

C. Transmissão adquirida. 

D. Transmissão fetal. 

E. Transmissão objetiva. 
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28-Sobre a transmissão do HIV é INCORRETO afirmar: 

 

A. Sangue e líquidos são grosseiramente contaminados 

por sangue, sêmem, secreções vaginais e leite materno. 

B. Pode ocorrer transmissão no sexo vaginal, oral e anal. 

C. Os beijos sociais (beijo seco, de boca fechada) são 

seguros (risco zero) quanto a transmissão do vírus, 

mesmo que uma das pessoas seja portadora do HIV.  

D. Os apertos de mão e abraços não transmitem HIV. 

E. Os beijos de boca aberta são considerados de médio 

risco quanto a uma possível transmissão do HIV. 

 

29-O ciclo do Aedes aegypti é composto por quatro fases que 

inclui, EXCETO:  

 

A. Ovo 

B. Larva 

C. Cercária 

D. Pupa 

E. Adulto 

 

30-As medidas de controle e manejo populacional de escorpiões 

baseiam-se na retirada/coleta dos escorpiões e modificação das 

condições do ambiente a fim de torná-lo desfavorável à 

ocorrência, permanência e proliferação destes animais. São 

medidas que podem ser tomadas na área externa do domicilio 

das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou 

outros recipientes apropriados e fechados, e entregá-

los para o serviço de coleta.  

B. Eliminar fontes de alimento para os escorpiões: 

baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais 

invertebrados; 

C. Evitar a formação de ambientes favoráveis ao abrigo 

de escorpiões, como obras de construção civil e 

terraplenagens que possam deixar entulho, superfícies 

sem revestimento, umidade etc; 

D. Remover periodicamente materiais de construção e 

lenha armazenados, evitando o acúmulo exagerado; 

E. Preservar os inimigos naturais dos escorpiões, 

especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-

bobo, etc.), pequenos macacos, quati, lagartos, sapos e 

gansos e principalmente galinhas. 

 

31-A sobrevida do vírus da influenza fora do organismo é, em 

média, ________ em superfícies duras e não porosas, _______ 

em roupas, papéis e tecidos, e cinco minutos nas mãos. 

A alternativa que preenche corretamente a coluna é: 

 

A. 24 a 48 horas e 8 a 12 horas. 

B. 18 a 8 horas e 4 a 6 horas. 

C. 24 a 48 horas e 2 a 8 horas. 

D. 24 a 72 horas e 12 a 24 horas. 

E. 12 a 8 horas e 30 minutos a 2 horas. 

 

 

 

 

 

32-No Brasil (1966-73), a Campanha de Erradicação de que 

doença foi 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? 

 

A. Febre amarela 

B. Varíola 

C. Lepstopirose 

D. Cólera 

E. Poliomelite 

 

33-A mortalidade neonatal tardia inclui indivíduos de quanto 

tempo de vida? 

 

A. 0-6 dias de vida. 

B. 7-27 dias de vida. 

C. 28 dias e mais de vida. 

D. 2 meses a um ano. 

E. Mais de um ano. 

 

34-Podem transmitir a toxoplasmose ao homem, EXCETO: 

 

A. Porco 

B. Gato 

C. Rato 

D. Ovelha 

E. Insetos 

 

35-Uma pessoa infectada elimina o Vibrião cholerae nas fezes 

por, em média: 

 

A. 1 a 7 dias. 

B. 2 a 10 dias. 

C. 5 a 20 dias. 

D. 7 a 14 dias. 

E. 8 a 24 dias. 

 

36-A vacina de febre amarela deve ser fornecida para pessoas 

que residam ou que irão viajar para área endêmica, em transição 

ou de risco potencial que inclui EXCETO: 

 

A. Goiás 

B. Minas Gerais 

C. Pernambuco 

D. Roraima 

E. Rio Grande do Sul 

 

37-Segundo o Ministério da Saúde, a fase da adolescência é 

entre: 

. 

A. 10 a 19 

B. 10 a 20 

C. 12 a 18 

D. 12 a 19 

E. 12 a 20 
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38-Se o adolescente já recebeu anteriormente três ou mais 

doses das vacinas DTP, DT ou dT, então deve receber uma 

dose de reforço. As vacinas de reforço são necessárias a cada 

dez anos. No caso de ferimentos graves, antecipar a dose de 

reforço para cinco anos após a última dose da vacina contra 

tétano. O intervalo mínimo entre as doses é de: 

 

A. 10 dias. 

B. 15 dias. 

C. 30 dias. 

D. 45 dias. 

E. 60 dias. 

 

39-É na adolescência que ocorre a 1ª ejaculação, que é a 

eliminação de sêmem pelo pênis. Ela é denominada: 

 

A. Ginecomastia puberal 

B. Semenarca 

C. Menarca 

D. Polução 

E. Esmegma 

 

40-É essencial para um trabalho em equipe, EXCETO: 

 

A. Dinâmica de funcionamento. 

B. Espírito de competição. 

C. Acertos de convivência. 

D. Organização interna de papéis. 

E. Relações com o líder. 

 

 

 


