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O caminho é longo, mas a vitória é 

certa!!! 

1. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada 
em março de 1986, foi um marco para as mudanças 
na área da saúde que se seguiram ao fim do Regime 
Militar no Brasil. Essa conferência contou com a 
participação de mais de 4.000 pessoas, reunindo 
instituições de saúde, representantes da sociedade 
civil, dos grupos profissionais e dos partidos políticos. 
Dentre as principais resoluções da 8ª Conferência 
Nacional de Saúde, encontram-se:  
A) adoção de um conceito amplo de saúde, segundo o 
qual saúde é o resultado das condições de 
alimentação, habitação, educação, entre outros, e da 
organização social da produção; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando gradualmente 
saúde de previdência, por meio de ampla Reforma 
Sanitária; constituição de um orçamento social, 
cabendo à saúde, inicialmente, maior parcela de 
recursos, de modo a suprir a ausência dos recursos 
previdenciários.  
B) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o 
qual saúde é o resultado de condições dignas de vida 
e acesso universal e igualitário a ações e serviços de 
saúde; criação de um Sistema Único de Saúde, 
separando totalmente saúde de previdência, por meio 
de ampla Reforma Sanitária; constituição de um 
orçamento social que englobe os recursos destinados 
às políticas sociais.  
C) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o 
qual saúde é o resultado de condições dignas de vida 
e acesso universal e igualitário a ações e serviços de 
saúde; criação de um Sistema Único de Saúde, 
separando totalmente saúde de previdência, por meio 
de ampla Reforma Sanitária; constituição de um 
orçamento social, cabendo à saúde, inicialmente, 
maior parcela de recursos, de modo a suprir a 
ausência dos recursos previdenciários.  
D) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o 
qual saúde é o resultado das condições de 
alimentação, habitação, educação, entre outros, e da 
organização social da produção; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando gradualmente 
saúde de previdência, por meio de ampla Reforma 
Sanitária; constituição de um orçamento social que 
englobe os recursos destinados às políticas sociais. 
2. As duas leis federais que compõem a Lei Orgânica 
da Saúde são:  
A) 8.142/90 e 141/12.  
B) 8.080/90 e 7508/11.  
C) 8.080/90 e 8.142/90.  
D) 8.142/90 e 2488/11. 
3. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). Em 
relação ao SUS, leia as afirmações, a seguir. 
I - As instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade e pesquisa não 
fazem parte dos serviços que compõem o SUS. 
II - A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS) desde que em caráter 
complementar, quando as disponibilidades para 
cobertura assistencial de uma determinada área 
forem insuficientes. Nesse aspecto, terão preferência 
as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. 
III - Não é permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou de capitais estrangeiros, na 
assistência à saúde, exceto, quando por meio de 
doações de organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos. 
IV - As ações e os serviços de saúde, executados pelo 
SUS, serão organizados, no âmbito Estadual, de forma 
centralizada e hierarquizada, em níveis de 
complexidade crescente. 
V - Os serviços de saúde dos hospitais universitários e 
de ensino estão integrados ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), desde que haja convênio firmado. Das 
afirmações, estão corretas  
A) II e IV. B) I, II e IV. C) II, III e V. D) III e V.  
4. De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal 
de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um Sistema Único de Saúde. As diretrizes, 
a partir das quais esse Sistema está organizado, são:  
A) descentralização, atendimento integral e 
participação da comunidade.  
B) universalidade, integralidade e preservação da 
autonomia.  
C) igualdade da assistência, direito à informação e 
descentralização político-administrativa.  
D) equidade, integração das ações e capacidade de 
resolução dos serviços. 
5. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde do SUS 
(BRASIL, 1990), a descrição “Conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema” se refere 
ao princípio da 
A) Hierarquização. C) Regionalização. 
B) Universalidade. D) Integralidade. 
6. Nos anos que antecederam à criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), havia concentração 
administrativa e financeira de ações e serviços no 
governo federal, sendo a descentralização uma das 
reivindicações do movimento pela reforma sanitária. 
Dessa forma, para facilitar o diálogo entre os níveis de 
gestão, após a implantação do SUS, foram criadas 



instâncias de relacionamento, que são denominadas, 
nos dias atuais, de: 
A) conselho nacional de saúde, conselho estadual de 
saúde e conselho municipal de saúde. 
B) comissão intergestores tripartite, comissão 
intergestoresbipartite e comissão intergestores 
regional. 
C) comissão intergestores tripartite, comissão 
intergestoresbipartite e colegiado de gestão regional. 
D) conselho federal de saúde, conselho estadual de 
saúde e conselhos intermunicipais de saúde. 
7. A regulamentação do texto constitucional, no que 
concerne à Saúde foi estabelecida pela Lei nº 
8.080/1990 e complementada pela Lei nº 8.142/1990. 
De acordo com esta lei, a composição dos conselhos 
de saúde deve ter representantes dos seguintes 
segmentos sociais: 
A) usuários do Sistema Único de Saúde; prestadores 
dos serviços de saúde; trabalhadores de saúde e 
representantes do governo. 
B) usuários dos sistemas público e privado de saúde; 
trabalhadores de saúde e representantes do governo. 
C) usuários dos sistemas público e privado de saúde; 
prestadores dos serviços de saúde e trabalhadores de 
saúde. 
D) usuários do Sistema Único de Saúde; organizações 
não governamentais; trabalhadores de saúde e 
representantes do governo. 
8. O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de 
compromissos sanitários, cujos objetivos derivam da 
análise da situação de saúde do país e das prioridades 
definidas pelos governos federal, estaduais e 
municipais (BRASIL, 2006). Uma das prioridades do 
pacto pela vida é 
A) reduzir a mortalidade infantil e neonatal causadas 
por desnutrição e por pneumonias. 
B) implantar a política nacional de saúde da pessoa 
idosa, buscando a atenção integral. 
C) melhorar o acesso da população brasileira aos 
serviços de práticas integrativas e 
complementares em saúde. 
D) fortalecer a capacidade de controle de doenças 
emergentes e reemergentes, com ênfase nas doenças 
vetoriais. 

 
9. O Decreto Presidencial n.º 7.508/2011, que 
regulamenta a Lei n.º 8.080/1990, define que “o 

acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e se completa na rede 
regionalizada e hierarquizada”. Além dos serviços de 
atenção primária, consideram-se como porta de 
entrada, os serviços de 
A) ambulatórios especializados. 
B) vigilância em saúde. 
C) assistência laboratorial. 
D) atenção às urgências e emergências. 
10. O decreto 7508/2011 conceitua Rede de Atenção 
à Saúde como sendo o conjunto de ações e serviços 
de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade 
da assistência à saúde (BRASIL, 2011). São portas de 
entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde os serviços 
A) de atenção psicossocial e de vigilância em saúde. 
B) de atenção primária e de atenção ambulatorial 
especializada. 
C) de atenção psicossocial e de especiais de acesso 
limitado. 
D) de atenção primária e de atenção de urgência e 
emergência. 
11. Na perspectiva de aperfeiçoar a relação 
interfederativa e oportunizar maior segurança jurídica 
na responsabilização sanitária dos diversos níveis de 
governo, incentivar o planejamento em saúde e 
fortalecer a organização do sistema e dos serviços de 
saúde, o Ministério da Saúde lançou, em 2011, do 
Decreto-Lei nº 7.508, promovendo regulamentação 
da Lei nº 8.080/1990. Com base no Decreto-Lei 
supracitado, analise as afirmativas seguintes: 
I - Região de saúde é o espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de municípios 
limítrofes delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados. 
II - O Contrato organizativo da ação pública de saúde 
(COAP) é um dispositivo que estimula o processo de 
contratualização que pretende fortalecer a integração 
entre ensino, serviços e comunidade ao colocar todos 
os atores para discutir a organização das redes de 
atenção. 
III - Atenção primária, atenção de urgência e 
emergência, atenção psicossocial e vigilância à saúde 
são portas de entrada às ações e aos serviços de 
saúde nas redes de atenção à saúde. 
IV- Uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, 
ações e serviços de atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar, de vigilância em saúde, de 
atenção primária, de atenção psicossocial e de 
urgência e emergência. 
Em relação ao tema exposto, estão corretas as 
afirmativas 
A) II e III.          B) I e III.     C) II e IV.     D) I e IV. 



12 A atual Política Nacional de Atenção Básica define 
atribuições para os profissionais nesse nível da 
atenção. Uma dessas atribuições é “Assegurar uma 
adequada alimentação de dados nos sistemas de 
informação da atenção básica vigente, por parte dos 
profissionais, verificando sua consistência, 
estimulando a utilização para análise e planejamento 
das ações, e divulgando os resultados obtidos” 
(BRASIL, 2017). De acordo com a PNAB, o profissional 
que tem essa atribuição específica é aquele que 
exerce a função de 
A) gerente B) enfermeiro C) médico D) sanitarista. 
13. “Trata-se de um dos pressupostos básicos do 
trabalho na Estratégia Saúde da Família que pode ser 
vista por, pelo menos, três sentidos diferentes que se 
complementam: o sentido de demarcação de limites 
das áreas de atuação dos serviços; o de 
reconhecimento do ambiente, população e dinâmica 
social existente nessas áreas; e o de estabelecimento 
de relações com outros serviços adjacentes e com 
centros de referência” (BRASIL, 2013). O texto refere-
se  
A) ao cadastramento. B) à humanização.  
C) à territorialização. D) ao acolhimento. 
14. A atual Política Nacional de Atenção Básica 
estabelece como competência das Secretarias 
Estaduais de Saúde e do Distrito Federal “a 
coordenação do componente estadual e distrital da 
Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais 
e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades 
estabelecidas” (BRASIL, 2017). Nesse contexto, é 
considerada responsabilidade comum aos Estados e 
ao Distrito Federal, entre outras:  
A) disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos 
e pedagógicos que facilitem o processo de formação e 
educação permanente dos membros das equipes de 
gestão e de atenção.  
B) organizar, executar e gerenciar os serviços e ações 
de atenção básica, de forma universal, dentro do seu 
território, incluindo as unidades próprias e as cedidas 
pelo estado e pela União.  
C) programar as ações da atenção básica a partir de 
sua base territorial, de acordo com as necessidades de 
saúde identificadas em sua população, utilizando 
instrumento de programação nacional vigente.  
D) garantir recursos materiais, equipamentos e 
insumos suficientes para o funcionamento das 
unidades básicas de saúde e equipes, a fim de 
executar o conjunto de ações propostas.  
15. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, 
aprovou a política nacional de atenção básica (PNAB), 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da atenção básica, no âmbito do sistema 
único de saúde (SUS). Tomando como referência a 
nova PNAB, considere as afirmativas que seguem: 

I - Cada equipe de atenção básica e de saúde da 
família deve se responsabilizar por 2.000 a 3.500 
pessoas. 
II - O número de agentes comunitários de saúde (ACS) 
por equipe de saúde da família deverá ser suficiente 
para cobrir 100% da população adscrita com número 
máximo de 750 pessoas por ACS 
III - Universalidade, equidade, regionalização e 
hierarquização, resolutividade e população adscrita 
estão entre os princípios e diretrizes a serem 
operacionalizados na atenção básica. 
IV - Fazer diagnóstico do território onde atuam e 
executar ações de campo para pesquisa entomológica 
são algumas das atribuições comuns ao agente 
comunitário de saúde e ao agente de combate a 
endemias. 
Em relação ao tema exposto, estão corretas as 
afirmativas 
A) I e III.       B) III e II.   C) I e IV.            D) II e IV. 
16. De acordo com a Política Nacional de Atenção 
Básica, é atribuição específica de todos os 
profissionais desse nível de atenção, entre outras,  
A) realizar o cuidado da saúde da população adscrita, 
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, 
quando necessário, no domicílio e nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, entre outros).  
B) realizar ações de atenção à saúde conforme a 
necessidade de saúde da população local, 
exclusivamente no domicílio e nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, entre outros).  
C) realizar ações de atenção à saúde conforme a 
necessidade de saúde da população local, 
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, 
somente em casos excepcionais, no domicílio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, 
entre outros).  
D) realizar o cuidado da saúde da população adscrita, 
exclusivamente no âmbito da unidade de saúde e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, 
entre outros) e no domicílio somente para os grupos 
prioritários (idoso, recém-nascido e puérpera). 
17. Os núcleos de Apoio à Saúde da família AS foram 
criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o 
escopo das ações da atenção básica bem como sua 
resolubilidade e podem ser organizados em duas 
modalidades: NASF 1 e NASF 2. Nesse contexto, é 
correto afirmar:  
A) cada NASF 1 realiza suas atividades vinculado a, no 
mínimo, três e, no máximo, sete equipes de Sa de da 
família.  
B) no NASF 2, cada ocupação, considerada 
isoladamente, deve ter, no mínimo, 20 horas e, no 
máximo, 80  horas de carga horária semanal.  
C) o NASF 1 deverá ter equipe formada por uma 
composição de profissionais de nível superior, em que 
a soma das cargas horárias semanais dos membros da 
equipe deve acumular, no mínimo, 200 horas.  



D) é dever exclusivo do NASF funcionar em horário de 
trabalho que seja coincidente com o das equipes de 
Sa de da família e ou equipes da atenção básica para 
populações específicas que o apoiam.  
18. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
foram criados com o objetivo de ampliar a 
abrangência e o escopo das ações da atenção básica 
bem como sua resolubilidade. Sobre os NASF, 
considere as afirmações a seguir.  
I – Os NASF devem ser constituídos de equipes 
compostas por profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, para atuarem em parceria com os 
profissionais das equipes de Saúde da Família, 
apoiando-os, com foco nas práticas em saúde, nos 
territórios sob sua responsabilidade. 
II – Os NASF devem contribuir para a integralidade do 
cuidado aos usuários do SUS, principalmente, por 
intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no 
aumento da capacidade de análise e de intervenção 
sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em 
termos clínicos quanto sanitários. 
III - A composição de cada um dos NASF será definida 
pelos gestores municipais, seguindo os critérios de 
prioridade, identificados a partir dos dados 
epidemiológicos, das necessidades locais e das 
equipes de saúde que serão apoiadas. 
IV - Cabe ao Ministério da Saúde selecionar, contratar 
e remunerar os profissionais dos NASF, em 
conformidade com a legislação vigente nos municípios 
e no Distrito Federal. 
V - A organização do trabalho do NASF deve seguir as 
normas das Secretarias Municipais de Saúde, 
descrevendo as diretrizes, o processo de trabalho, as 
principais ferramentas e as ações de responsabilidade 
de todos os profissionais dos NASF a serem 
desenvolvidas em conjunto com as equipes de Saúde 
da Família e com as equipes de atenção básica para 
populações específicas e/ou Academia da Saúde. 
Das afirmações, estão corretas 
A) I, II e III.  B) I, III e IV. C) II, III e V. D) III, IV e V. 
19. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)  
A) tem como eixos de trabalho a responsabilização, a 
gestão compartilhada e o apoio à coordenação do 
cuidado que se pretende pela Saúde da Família.  
B) constitui-se em porta de entrada do sistema para 
os usuários e oferece apoio às ações assistenciais das 
equipes de Saúde da Família.  
C) atua nas atividades e no atendimento individual e 
especializado em apoio à atenção secundária, 
reduzindo o tempo de espera do usuário 
encaminhado pelos profissionais da atenção básica.  
D) desenvolve coletivamente ações que integrem 
atividades das atenções primária, secundária e 
terciária, atuando como mediador e articulador das 
redes de atenção à saúde. 

20. No contexto da Atenção Básica de Saúde, os 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) têm 
como objetivo  
A) oferecer suporte à equipe de saúde da família por 
meio do atendimento clínico de média e alta 
complexidade.  
B) constituir-se em porta de entrada do sistema para 
os usuários das equipes de saúde da família em 
situação de urgência e emergência.  
C) coordenar a rede de atenção em saúde, atuando 
como articuladora na organização dos serviços de 
saúde da atenção básica por meio da organização da 
assistência especializada e multiprofissional.  
D) garantir a integralidade da atenção principalmente 
pelo aumento da capacidade de análise e de 
intervenção sobre problemas e necessidades de saúde 
por meio da responsabilização compartilhada. 
21. A portaria Nº 2488, de 21 de outubro de 2011, 
estabelece a revisão de diretrizes e normas para a 
organização de equipes de atenção básica para 
populações específicas, como as equipes de 
consultório na rua (BRASIL, 2011). Sobre o 
funcionamento das equipes de consultório na rua, é 
correto afirmar: 
A) o número de equipes depende dos indicadores de 
morbidade da população em situação de rua. 
B) o horário de funcionamento dessas esquipes 
deverá ser adequado às demandas das 
pessoas em situação de rua, podendo ocorrer em 
turno diurno, de segunda a sexta-feira. 
C) as equipes deverão cumprir a carga horária mínima 
semanal de 30 horas. 
D) as equipes deverão estar vinculadas à Estratégia 
Saúde da Família, sendo cada equipe considerado 
como integrante do Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família. 
22. A Rede Cegonha, instituída em 2011, visa 
constituir uma rede de cuidados que assegure à 
mulher “o direito ao planejamento reprodutivo e à 
atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério, e à criança o direito ao nascimento seguro 
e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis” 
(BRASIL, 2011). Essa rede propõe a organização da 
atenção à saúde materna e infantil a partir de quatro 
componentes: pré-natal; parto e nascimento; 
puerpério e atenção integral à saúde da criança e 
A) sistema de referência, que diz respeito ao retorno 
das informações.  
B) sistema logístico, que diz respeito ao transporte 
sanitário e à regulação.  
C) sistema de notificação, que diz respeito ao cadastro 
no Sisprenatal.  
D) sistema de auditoria, que diz respeito ao 
monitoramento dos partos cesáreos.  
 



 
 
 

 
 
 
23. Entre outros, são dispositivos da Política Nacional 
de Humanização:  
A) A Clínica Ampliada, o Acolhimento e o Apoio 
Matricial.  
B) A Equipe de Referência ou Multiprofissional, a 
Ambiência e a Visita Domiciliar.  
C) O Projeto Terapêutico Singular, a Visita aberta e a 
Triagem.  
D) O Atendimento Individual, a Presença de 
Acompanhante e a Ambiência.  
24. O Ministério da Saúde lançou, em 2003, a política 
nacional de humanização (PNH) com o intuito de 
construir uma política de qualificação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e colocar em prática seus 
princípios no cotidiano dos serviços. Para dar 
consequência às suas pretensões, a PNH instituiu 
princípios, método, diretrizes e dispositivos. São 
dispositivos da PNH, entre outros:  
A) projeto terapêutico singular e projeto de saúde 
coletiva; acolhimento com classificação de risco; 
inclusão dos diferentes sujeitos na produção de 
autonomia.  
B) projeto terapêutico singular e projeto de saúde 
coletiva; acolhimento com classificação de risco; 
transversalidade de saberes e práticas.  

C) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com 
classificação de risco; indissociabilidade entre atenção 
e gestão.  
D) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com 
classificação de risco; programas de qualidade de vida 
e saúde para os trabalhadores da saúde.  
25. Com vistas a colocar em prática os princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos 
serviços, induzindo a mudanças nos modos de 
produzir a gestão e o cuidado em saúde, foi criada a 
Política Nacional de Humanização (PNH). Sobre a PNH, 
analise as seguintes afirmativas: 
I - A comunicação entre gestores, trabalhadores e 
usuários do SUS provoca movimentos de perturbação 
e inquietação que a PNH considera “motor” de 
mudanças. 
II - Acolhimento com classificação de risco, equipes de 
referência e de apoio matricial, colegiados de gestão e 
promoção da saúde são dispositivos da PNH. 
III - A transversalidade, a dissociabilidade entre 
atenção e gestão e o protagonismo, a 
corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e 
coletivos são princípios da PNH. 
IV - Garantia dos direitos dos usuários, redução das 
filas e do tempo de espera nas unidades de saúde e 
equipes com médicos nas unidades básicas são 
resultados esperados da PNH. 
Em relação ao tema exposto, estão corretas as 
afirmativas que constam nos itens 
A) II e IV.      B) I e IV.           C) II e III.    D) I e III. 
26. “Relação solidária e de confiança entre 
profissionais do sistema de saúde, sob os princípios 
orientadores do SUS. Traduz-se nas atitudes dos 
profissionais e nos processos de trabalho que 
envolvem recepção e atendimento ao cidadão onde 
quer que esteja: na comunidade, no ambulatório, em 
hospitais ou demais serviços de saúde” (CORDOBA, 
2013). Esse texto refere-se  
A) ao apoio matricial.  B) à clínica ampliada.  
C) ao acolhimento.       D) à ambiência. 
27. Em 2010, por meio da Portaria nº 4.279, o 
Ministério da Saúde estabeleceu conceitos, 
fundamentos, diretrizes, atributos e ferramentas para 
a implementação da rede de atenção à saúde (RAS) no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os atributos 
necessários ao bom funcionamento da RAS, 
encontram-se:  
A) atenção primária à saúde estruturada como 
primeiro nível da atenção e gestão baseada em 
resultados.  
B) população e território definidos e redução do 
tempo de espera para o agendamento de consultas.  
C) atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e 
na comunidade e garantia de estratégias de fixação 
dos profissionais.  



D) população e território definidos e garantia de 
retorno das informações dos demais níveis para a 
atenção básica. 
28. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) se destina a 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Dentre as diretrizes da RAPS, encontram-se:  
A) desenvolvimento da lógica do cuidado tendo como 
eixo a construção do projeto terapêutico singular; 
regionalização do atendimento às urgências.  
B) diversificação das estratégias de cuidado; 
ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos 
contemplando a classificação de risco.  
C) promoção da equidade, reconhecendo os 
determinantes sociais da saúde; desenvolvimento de 
estratégias de redução de danos.  
D) desenvolvimento de estratégias de redução de 
danos; ampliação do acesso e acolhimento aos casos 
agudos contemplando a classificação de risco.  
29. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) se apresenta 
como uma iniciativa do Ministério da Saúde, cujo 
objetivo principal é estimular a ampliação do acesso e 
a melhoria da qualidade da atenção básica, 
garantindo um padrão de qualidade comparável 
nacional, regional e localmente, possibilitando maior 
transparência e efetividade das ações governamentais 
direcionadas à atenção básica. Especificamente, o 
PMAQ-AB tem entre seus objetivos:  
A) fornecer padrões de boas práticas e organização 
das unidades básicas de saúde que norteiem a 
melhoria da qualidade da atenção básica.  
B) verificar a inserção dos estabelecimentos de 
assistência especializada como pontos de atenção da 
rede de saúde.  
C) induzir a criação de novos sistemas de informação a 
partir do conhecimento dos determinantes, 
condicionantes e riscos à saúde identificados na 
avaliação externa.  
D) incorporar indicadores que meçam o resultado da 
atenção/assistência prestada pelos serviços de saúde 
de média complexidade avaliados.  
30. O terceiro ciclo do programa nacional de melhoria 
do acesso e da qualidade da atenção básica 
(PMAQ/AB) está organizado em três fases e um eixo 
estratégico transversal de desenvolvimento que 
compõem um ciclo contínuo de melhoria do acesso e 
da qualidade da atenção básica. Nesse contexto, a 
fase de adesão e (re) contratualização das equipes 
(fase 1)  
A) foi de responsabilidade do gestor estadual e 
considerou os compromissos pactuados entre os 
gestores estaduais e o Ministério da Saúde.  
B) foi voluntária e pressupôs um processo de 
pactuação de compromissos firmados entre as 

equipes de atenção básica e os gestores municipais, e 
desses com o Ministério da Saúde.  
C) de atenção básica com saúde bucal (AB/SF) não 
ocorreu de forma conjunta, sendo possível aderir e 
(re) contratualizar uma modalidade sem a outra.  
D) do núcleo de apoio à saúde da família (NASF) não 
esteve condicionada à participação das equipes de 
atenção básica. 
31. O Programa Mais Médicos (PMM), regulamentado 
pela Lei n.12.871/2013, é constituído por três grandes 
eixos e reúne uma série de iniciativas de curto, médio 
e longo prazos que visa enfrentar o histórico 
problema da escassez e má distribuição de médicos 
nas diversas regiões do Brasil. A criação do Cadastro 
Nacional de Especialistas e o “Projeto Mais Médicos 
para o Brasil” estão associados, respectivamente, aos 
eixos  
A) Provimento Emergencial e Infraestrutura.  
B) Educação e Provimento Emergencial.  
C) Educação e Infraestrutura.  
D) Infraestrutura e Educação 
32. O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do 
Governo Federal, com apoio de estados e municípios, 
para a melhoria do atendimento aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e que tem entre seus 
eixos de atuação:  
A) a expansão da graduação e da residência médica e 
importantes mudanças no modo de formar médicos e 
especialistas.  
B) a avaliação dos estabelecimentos de atenção 
especializada ambulatorial e hospitalar das cinco 
regiões do país.  
C) o investimento na infraestrutura de unidades 
especializadas que dão suporte aos serviços de 
atenção básica e nos profissionais médicos dos demais 
níveis de atenção.  
D) o estímulo aos profissionais envolvidos no 
programa à realização de cursos de pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado).  
33. No Brasil, o planejamento em saúde aparece no 
centro da agenda da gestão, para ser desenvolvido 
nas três esferas de governo, considerando as 
especificidades do território e as necessidades de 
saúde da população, entre outras questões. Nesse 
contexto, o planejamento estratégico situacional 
proposto por Carlos Matus (1996) 
A) contempla um conjunto de métodos a serem 
utilizados nos quatro momentos do processo de 
planejamento: o explicativo, o normativo, o 
estratégico e o tático-operacional.  
B) utiliza-se do diagnóstico de verdade única, da 
teoria econômica determinista positivista, da visão de 
um único ator (Estado, empresa etc.) e tenta explicar 
a realidade.  
C) pressupõe a noção de momentos, definidos no 
processo de planejamento, como etapas sequenciais 
que não se interpõem uma com a outra.  



D) considera um conjunto de etapas ou momentos 
claramente definidos e sequenciais construídos por 
diversos atores sociais.  
34. O Sistema de planejamento do Sistema Único de 
Saúde se utiliza de instrumentos que devem ser 
integrados, revistos e adotados em consonância com 
os seus referenciais legais. O sistema tem por base a 
formulação e/ou revisão dos seguintes documentos:  
A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e 
Relatório de Gestão.  
B) Plano de Saúde, Programação Pactuada Integrada e 
Relatório de Gestão.  
C) Relatório da Situação de Saúde, Relatório de 
Gestão e Programação Pactuada Integrada.  
D) Relatório da Situação de Saúde, Relatório de 
Gestão e Programação Anual de Saúde.  
35. Os estudos de pré-avaliação são essenciais à 
descrição de um programa mediante a identificação 
de metas, objetivos e ações; a definição de perguntas 
avaliativas; o delineamento de um modelo de 
avaliação; entre outros aspectos. O funcionamento do 
programa estruturado de forma esquemática e 
baseado nos recursos, atividades, impactos esperados 
e as possíveis relações de causas entre esses 
elementos é demonstrado através do  
A) estudo avaliativo.  
B) modelo teórico.  
C) estudo de avaliabilidade.  
D) modelo lógico. 
36. A notificação compulsória de doenças e agravos 
alerta sobre a ocorrência de ameaças à saúde que 
precisam ser detectadas e controladas ainda em seus 
estágios iniciais. No momento da notificação, alguns 
aspectos primordiais devem ser considerados, entre 
eles:  
A) os médicos e enfermeiros são obrigados a notificar 
doença, agravo ou evento de saúde pública constante 
da Lista de Notificação Compulsória; porém, essa 
notificação é facultativa aos demais profissionais de 
saúde e aos responsáveis pelos serviços públicos e 
privados de saúde, que prestam cuidados e assistência 
ao paciente.  
B) a notificação compulsória imediata deve ser 
realizada pelo profissional de saúde ou responsável 
pelo serviço assistencial que prestar o primeiro 
atendimento ao paciente, em até 48 horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível.  
C) a notificação compulsória negativa deve ser 
realizada pelo responsável pelo estabelecimento de 
saúde à autoridade de saúde, informando que na 
semana epidemiológica não foi identificado nenhuma 
doença, agravo ou evento de saúde pública constante 
da Lista de Notificação Compulsória.  
D) o paciente deve ser questionado se já foi atendido 
e/ou notificado em outro serviço público ou privado 
de saúde a fim de evitar duplicidade de notificação e 
problemas no planejamento das atividades da 

vigilância epidemiológica relacionadas ao agravo ou 
doença notificados. 
37. A vigilância sanitária desenvolve um conjunto de 
ações, tais como normalização, cadastramento e 
fiscalização de estabelecimentos de saúde, que 
objetivam proteger a saúde da população. O registro 
de medicamentos, equipamentos e alimentos 
industrializados é de responsabilidade da:  
A) Vigilância Sanitária Municipal.  
B) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  
C) Vigilância Sanitária Estadual.  
D) Vigilância Sanitária Municipal e Estadual.  
38. A informação para vigilância epidemiológica está 
diretamente relacionada à tomada de decisões, e sua 
qualidade depende da adequada coleta de dados 
produzidos no local de ocorrência da doença, agravo 
ou evento sanitário. Sobre o processo de coleta de 
dados utilizados na vigilância das doenças e agravos 
não transmissíveis (DANT), analise as afirmativas 
seguintes: 
I - Utiliza inquéritos de base populacional destinados a 
conhecer o comportamento de risco de uma 
determinada população, como por exemplo, os 
escolares e as vítimas de acidentes e violências.  
II - Utiliza dados oriundos de sistemas administrativos, 
tais como o sistema de informações hospitalares (SIH), 
que possibilitam a obtenção de informações sobre as 
doenças que motivaram a procura pelo serviço. 
III - Considera a notificação compulsória como a 
principal fonte de dados para tomada de decisão. 
IV - Não utiliza dados de mortalidade, pois a vigilância 
das DANT tem como prioridade a adoção de medidas 
de promoção da saúde. 
Em relação ao tema exposto, estão corretas as 
afirmativas 
A) I e IV.  B) III e IV.     C) I e II.   D) II e III. 


