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Leia atentamente as instruções abaixo:
1- Cada prova consta de vinte (20) questões de múltipla escolha, numeradas

consecutivamente e uma (01) questão dissertativa.
2- Para cada questão, de múltipla escolha, são propostas cinco (05) alternativas,

com letras: (a), (b), (c), (d) e (e). Somente uma alternativa contém a resposta
certa.
3- No cartão de respostas, válido somente para as questões de múltipla escolha,

assinale SOMENTE uma letra para cada questão. Se, em uma mesma questão, mais de uma letra for assinalada, a questão será ANULADA.
4- No preenchimento do cartão de respostas e na redação da prova dissertativa

deverão ser utilizadas SOMENTE canetas esferográficas de tinta AZUL ou
PRETA.
5- Certifique-se, antes de entregar a prova, de que seu número de inscrição es -

teja registrado no cabeçalho do cartão de respostas.
6- O tempo máximo disponível para essa prova é de CINCO (05) horas.
7- Durante o tempo de realização da prova, não será permitido quaisquer tipos

de comunicação entre os candidatos, nem o uso de qualquer aparelho eletrônico.
8- Os três (03) últimos candidatos deverão permanecer na sala de aula até que

todos finalizem a prova.
9- A prova deverá ser devolvida pelo candidato.
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Prova de Múltipla Escolha

Bioética:
Questão 1
A análise ética das pesquisas que envolvem seres humanos é uma das atribuições
da bioética. Assinale a pesquisa onde, a princípio, houve preocupação com esse aspecto:
a) Provocação de crise de asma em crianças, inclusive lactentes, sendo que

parte delas recebeu placebo e não um medicamento efetivo;
b) Indução de crises em pacientes portadores de síndrome do pânico, com o

propósito de se observar a crise ao vivo em toda sua extensão;
c) Substituição de medicação por placebo em pacientes hipertensos modera-

dos, para aferição de complicações ao longo do tempo;
d) Obtenção de consentimento livre e esclarecido junto a pessoas avaliadas

num estudo de eficácia de determinada vacina
e) Administração de placebo em parte de pacientes estudados com crise de

dor aguda em emergência geral

Questão 2
A alocação de recursos em saúde não prescinde de conhecimentos bioéticos. Com
relação a isto, assinale a alternativa correta:
a) O critério de antiguidade na fila de transplantes não é influenciado por de-

terminantes socioeconômicos, daí ser eminentemente justo;
b) A justiça sanitária preconiza ofertar recursos em quantidades iguais para

todas as unidades de saúde de uma dada região;
c) Nem toda diferença observada em indicadores de saúde de uma popula-

ção pelos gestores é fruto de injustiças;
d) O sorteio deve ser o recurso a ser usado inicialmente diante de dilemas

morais na distribuição de recursos em saúde;
e) As crianças deverão sempre ter prioridade absoluta sobre outras faixas

etárias na alocação de recursos

Questão 3
A corrente principialista é a mais estruturada e mais antiga da bioética. Assinale a alternativa verdadeira sobre esta corrente:
a) Ela procura avaliar o que é melhor em termos éticos através das con-

sequências dos atos empregados;
b) Seus princípios são recomendações prima facie, devendo ser balancea-

dos no processo de tomada de decisão;
c) O princípio da autonomia define que todo e qualquer ser humano está ca-

pacitado para tomar decisões sobre sua própria vida;
d) Princípio da beneficência e da não-maleficência são equivalentes: formas

diferentes de se exprimir a mesma coisa;
e) Autonomia é o princípio mais importante de todos os outros

Questão 4
O multiculturalismo é motivo para muita reflexão na saúde coletiva. No Brasil, tal situação surge, por exemplo, diante dos seguidores da religião “Testemunhas de Jeová” (que não aceitam a transfusão de sangue). Assinale, sobre essa questão, a alter nativa correta:
a) Pelo princípio da sacralidade da vida, não se deve transfundir esses
pacientes se estiverem em risco de morte.
b) O princípio do respeito à autonomia é o que obriga o profissional a
transfundir esses pacientes mesmo contra sua vontade.
c) O uso de técnicas alternativas à hemotransfusão, quando possível,
pode resolver conflitos no campo ético.
d) A equipe de saúde deve ignorar a posição do paciente envolvido, agindo conforme o interesse dela apenas.
e) Quando houver conflito ético, deve-se optar pelo engano ao paciente,
tendo em vista à beneficência.
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Ciências Sociais e Humanas em Saúde:
Questão 5
Segundo José Ricardo Ayres autor do texto: O cuidado, os modos de ser (do)
humano e as práticas de saúde, as noções de cuidado, humanização e integralidade
em saúde dizem respeito a um conjunto de princípios e práticas. Assinale a
alternativa correta em relação às afirmativas abaixo no que diz respeito a estas
noções:
I- Pela sua natureza, dizem respeito, exclusivamente, à relação interpessoal entre os
sujeitos: pacientes e profissionais de saúde.
II- São propostas de políticas de saúde emanadas pelo Ministério da Saúde, que
dizem respeito a abordagens distintas no âmbito das práticas.
III- Devem abranger as inúmeras relações nas quais os indivíduos estão imersos
(sociais, históricas, políticas), vinculando os cuidados individuais a iniciativas sóciosanitárias.
IV- Não podem ser tomadas no plano coletivo, posto que expressam as relações
singulares entre sujeitos.
a) As alternativas I e III são verdadeiras
b) As alternativas I, II e III são verdadeiras
c) Somente a alternativa I é verdadeira
d) Somente a alternativa III é verdadeira
e) As alternativas I, II e IV são verdadeiras

Questão 6
No caso relatado, da D. Violeta, no texto de José Ricardo Ayres: O cuidado, os
modos de ser (do) humano e as práticas de saúde, o autor ressalta a dimensão
dialógica do encontro ocorrido na cena assistencial.

Em relação à expressão

“dimensão dialógica”, apontada no texto, assinale a alternativa correta de acordo
com as afirmativas abaixo:

I- O autor preconiza a necessidade de se estabelecer orientações e fluxos bem
definidos para o acolhimento, a fim de melhor captar as necessidades dos usuários.
II - Ao ser porta-voz da discursividade tecnocientífica, o profissional precisa ater-se a
esse papel, dedicando-se prioritariamente em identificar as causas da queixa dos
pacientes.
III- É caracterizada pela possibilidade de ouvir e fazer-se ouvir. No caso, diz respeito
ao contexto e ao momento em que profissional e paciente decidem desenvolver e
investir em outro tipo de diálogo, rompendo com o tradicional modelo de anamnese
centrada na doença.
IV- A relação terapêutica transcende o momento do primeiro encontro entre
profissionais de saúde e pacientes, incitando-os a reconstruir suas identidades e
alteridades, com abertura para uma conversa mais livre.
a) As alternativas III e IV estão corretas
b) As alternativas I e III estão corretas
c) As alternativas II e IV estão corretas
d) Somente a alternativa III está correta
e) Todas as alternativas estão corretas

Questão 7
Assinale a alternativa correta no que diz respeito à “dor”, de acordo com Philippe
Adam e Claudine Herzlich, autores do livro Sociologia da doença e da medicina.
I- Uma resposta biológica universal à fenômenos nocivos ao corpo e portanto um
dado completamente objetivo
II- Um fenômeno corporal que é interpretado individual e coletivamente em função
dos contextos sociais nos quais a pessoa está inserida
III- Uma reação fisiológica individual e de acordo com o estímulo nocivo não permite
a comparação entre culturas ou sociedades
IV- É capaz de gerar diferentes reações e consequências, que variam com a origem
cultural e com outros fatores
a) Somente a alternativa II está correta
b) As alternativas II e IV estão corretas
c) As alternativas I e III estão corretas
d) As alternativas III e IV estão corretas
e) Somente a alternativa III está correta
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Questão 8
De acordo com o texto A Sociedade como Sistema de Significação, de José Carlos
Rodrigues, assinale a alternativa correta segundo as afirmações abaixo:
I- A dualidade homem-não homem consiste em preocupação fundamental, presente
em todos os sistemas de pensamento
II- A oposição natureza-cultura é real e objetiva
III- Todas as sociedades contam com a mesma concepção de natureza, o que
significa a existência de uma ideia invariante.
IV - Comportamentos usualmente associados à ideia de natureza humana resultam
de um processo de aprendizagem social.
a) As alternativas II, III e IV são verdadeiras
b) Todas as alternativas são falsas
c) Somente a alternativa IV é verdadeira
d) As alternativas I, III e IV são verdadeiras
e) As alternativas I e IV são verdadeiras

Epidemiologia e Bioestatística:
Questão 9
O sub-registro de óbitos ocorridos no período neonatal precoce pode distorcer as
estimativas dos indicadores de saúde listados a seguir, EXCETO:
a) o coeficiente de mortalidade infantil.
b) a razão de natimortalidade.
c) o indicador de Swaroop e Uemura.
d) o coeficiente de mortalidade perinatal.
e) a esperança de vida ao nascer.

Questão10
A respeito da vigilância epidemiológica, pode-se afirmar que:
I-

entre as medidas empregadas para avaliar os sistemas de vigilância epidemiológica, a oportunidade refere-se à agilidade do sistema em cumprir suas etapas de forma a prover respostas em curto prazo.

II- entre os critérios para inclusão de doenças na lista de notificação
compulsória, a vulnerabilidade é definida a partir da parcela da população
suscetível à agressão por um agente infeccioso.
III- uma epidemia existe quando o número de casos excede aquele que se
espera com base na experiência passada para uma dada população.
IV- a notificação de casos suspeitos visa o aumento da especificidade do sistema
de vigilância epidemiológica.
V- entre os objetivos da vigilância epidemiológica destaca-se a avaliação e
adequação das estratégias utilizadas para aplicação de medidas de
prevenção e controle.
Estão CORRETAS as assertivas:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, IV e V.
d) I, III e V.
e) III, IV e V.
Questão 11
Na tabela abaixo são apresentadas duas medidas brutas de frequência da doença X
nas populações A e B, referentes a 2012. Sabe-se que ambas as populações são
estáveis, têm o mesmo tamanho, apresentam estruturas etária e por sexo
semelhantes e dispõem de sistemas de saúde igualmente capacitados para o
diagnóstico da doença X.
Prevalência pontual da doença X (por 10.000 habitantes) em 01/07/2012 e taxa de
incidência da doença X (por 10.000 habitantes-ano) em 2012, não padronizadas,
nas populações A e B
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População

Prevalência pontual da doença

Taxa de incidência da doença

X(por 10.000 habitantes)

X (por 10.000 habitantes-ano)

A

120

10

B

60

10

Baseado no enunciado e na tabela acima, é CORRETO afirmar:
a) dado que as populações A e B são estáveis, variações do prognóstico da
doença X não influenciam a magnitude das prevalências pontuais da doença
X.
b) o risco de adoecimento pela doença X em 2012 na população A foi duas
vezes mais elavado que na população B.
c) a letalidade não interefere na variação das prevalências pontuais da doença X
nas populações A e B.
d) a prevalência pontual e a taxa de incidência da doença X nas populações A e
B só podem ser comparadas mediante o procedimento de padronização por
idade e sexo.
e) na população A, a doença X é mais prevalente por apresentar maior duração
média que na população B.
Questão 12
Suponha o conjunto de pesos de sete recém-nascidos: 2900g, 2950g, 3250g,
3100g, 2800g, 2850g, 3000g. Após rever os valores dos pesos, foi necessária a
correção do maior valor, que passou de 3250g para 3200g. Pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

A mediana do peso não alterou após a correção.
A mediana de peso diminuiu após a correção.
A nova mediana do peso é 3100g.
A nova mediana de peso é 3200g.
Não é possível calcular a mediana de um conjunto com número ímpar de
observações.

Política e Planejamento em Saúde:
Questão 13
Baseado nos preceitos constitucionais e no conjunto das leis orgânicas da saúde, a
construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios e diretrizes:
a) complexidade, organização em rede, resolubilidade e acesso;
b) hierarquização, unicidade, participação social e regionalização;
c) universalidade, igualdade, integralidade, participação da comunidade e descentralização;
d) organização, qualidade, participação, multisetorialidade e centralização;
e) universalização, centralização, financiamento público-privado e complementaridade.
Questão 14
Escolha V para verdadeiro ou F para falso e assinale a alternativa correta. A gestão
do Sistema Único em Saúde, em âmbito municipal, é exercida:
( ) pelos conselhos e conferências de saúde.
( ) organizando a porta de entrada do sistema.
( ) em instâncias de negociação de colegiados ou comissões intergestores
regionais.
( ) em áreas estratégicas como serviços assistenciais de referência.
a) F F V F
b) V VVV
c) F F V V
d) V F V F
e) F V V F
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Questão 15
Assinale dentre as alternativas abaixo a que apresenta as funções essenciais dos
sistemas de saúde:
a) Fornecimento de serviços, avaliação, planejamento de ações e políticas públicas.
b) Formação e contratação de recursos humanos, prestação de serviços e regulação.
c) Financiamento, regulação, compra de serviços, administração.
d) Formação e contratação de recursos humanos, regulação do setor privado,
avaliação das ações de saúde.
e) Financiamento, prestação de serviços, gestão e regulação.
Questão 16
Segundo Whitehead (2004), as iniquidades são as desigualdades na saúde
evitáveis, injustas e desnecessárias. Assinale as alternativas corretas em relação ao
combate das iniquidades no Brasil e os avanços sanitários na última década.
1. A mortalidade infantil teve grande decréscimo, porém ainda apresenta dis-

paridades regionais.

2. A iniquidade na distribuição de riqueza é o único fator considerado no pla-

nejamento e gestão dos serviços de saúde.
3. Intervenção sobre os determinantes sociais em saúde baseada em evi-

dências é estratégia de combate às iniquidades.
4. O estilo de vida dos indivíduos é determinante no modelo explicativo do

processo saúde-doença.
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Três alternativas estão corretas.
c) Há somente uma alternativa correta.
d) Há duas alternativas erradas.
e) Todas as alternativas estão erradas.

Produção, Ambiente e Saúde:
Questão 17
Desde o início da culturalização européia-ocidental do mundo, a ambiguidade em
torno da relação natureza-sociedade tem sido influenciada por três concepções
hegemônicas: teológica, filosófica e moral. Nos primórdios da modernidade a
burguesia para consolidar-se como a nova classe dominante lançou mão da
justificativa moral do Estado Liberal para conceder a particulares a propriedade
privada e o direito exclusivo de exploração de “pedaços” da natureza que antes
eram públicos. Desta forma a natureza era vista como:
a) condições, influências, interações de ordem física, química, biológica, cultural

que rege a vida em todas as suas formas.
b) bem comum inexplorado que poderia ser legitimamente apropriado por parte

de quem, ao explorá-la, a transformasse em utilidades de bem público
c) aquilo que emergia e se desenvolvia por si só (autopoiética ou auto-organiza-

da).
d) ambiente criado para servir as necessidades do homem.
e) instrumento para a vida humana.

Questão 18
Assinale uma das principais causas de efeitos adversos para a saúde resultante dos
processos produtivos segundo o texto de Schütz, Câmara e Tambelini:
a) a exposição a substâncias químicas.
b) a exposição a agentes morbígenos.
c) a exposição ao estresse.
d) a exposição a situações socioeconômicas desfavoráveis.
e) a exposição desastres ambientais.

Questão 19
De acordo com o texto de referência os níveis de intervenção em saúde ambiental
estão relacionados a processos de determinação de doenças e situações de saúde.
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Relacione o processo de determinação com o nível de intervenção:
Processos
A - biológicos
B – urbanização
C - condições de produção

Níveis de intervenção
1 - comunidade
2 - indivíduo
3 - sociedade

a) A-2; B-1; C-3
b) A-1; B-3; C-2
c) A-3; B-1; C-2
d) A-3; B-2; C-1
e) A-2; B-3; C-1

Questão 20
Uma das contribuições da saúde ambiental a promoção da saúde consiste na
construção do conceito de “ambientes saudáveis”. Assinale a opção INCORRETA:
a) nos ambientes saudáveis a exposição adversa a fatores físicos, químicos ou

biológicos ocorre de forma corriqueira.
b) o conceito de ambientes saudáveis implica em um processo de construção

participativo.
c) o conceito de ambientes saudáveis incorpora a disponibilidade de redes de

apoio que ajudem na construção e sustentação de entornos psicossociais
isentos de qualquer tipo de exposição adversa a saúde.
d) nos ambientes saudáveis encontramos ecossistemas estáveis e sustentáveis
e) os ambientes saudáveis incorporam a qualidade e o acesso ao saneamento

ambiental.

De acordo com os marcos teóricos e conceituais da Saúde Coletiva, disserte (no
máximo de 20 linhas) sobre a relevância da Reforma Sanitária para a fundação do
Campo da Saúde Coletiva.

