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MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2011  

SMS – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ 
OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
De acordo com o Edital de Abertura n.º 01/2011, que rege este Concuros Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em 
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

 
 

LEGISLAÇÃO 
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
QUESTÃO 21 – MANTIDA. O recurso demonstra inconformidade com a letra da lei, porém não cabe argumentar a 
idéia do legislador que foi submetida à Câmara de Vereadores e ao Prefeito Municipal e o entendimento é aquele 
transcrito no artigo 108 da Lei 2018/97 que diz: 
“Art. 108 - Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, tiver gozado licenças para 
tratamento de saúde, por acidente em serviço ou por motivo de doença em pessoa da família, por mais de quatro 
(04) meses, embora descontínuos, e licença para tratar de interesses particulares, por qualquer prazo.” 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
QUESTÃO 24 – MANTIDA. As luvas de plástico têm o seu uso indicado quando Cirurgião-Dentista, Auxiliar de Saúde 
Bucal e/ou Técnico em Saúde Bucal estão utilizando luvas de procedimentos e necessitam manusear artigos ou 
objetos que estejam fora do campo de trabalho (ex: abrir gaveta, porta, atender ao telefone). Para evitar 
contaminação das luvas de látex em uso, utilizam a sobreluva para protegê-las. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos: Prevenção e 
Controle de Riscos. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf> 
Capítulo 7 – Equipamentos de Proteção Individual - 7.1.4 – EPIs para membros superiores - Página 73 
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QUESTÃO 29 – MANTIDA. A referência bibliográfica trata da construção do novo modo de operar as ações de 
saúde através da aproximação entre os diferentes profissionais da equipe e também destes com os usuários, para 
com eles construir a sua autonomia para o enfrentamento dos seus problemas. A proposta é de um novo processo 
pedagógico, onde todos possam, ao mesmo tempo, ensinar e aprender. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal. 
Cadernos de Atenção Básica, nº. 17. Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal.pdf> 
Capítulo 3 – Organização da Saúde Bucal na Atenção Básica - 3.4 – Processo de trabalho em Equipe - Página 19 
 
QUESTÃO 33 – MANTIDA. Conforme Edital de Abertura, a prova teórico-objetiva de cada cargo é elaborada com 
base nos programas e bibliografias divulgados e disponíveis no site da FUNDATEC, para conhecimento de todos os 
candidatos. Desta forma, não há porque se anular a questão que se fundamenta em RIBEIRO, A. I. e cols. ACD 
Atendente de Consultório Dentário. 7.ed.Curitiba: Raiar, 2008, , previamente divulgado. Observe-se que o 
referido programa também continha a indicação do material da ANVISA, datada de 2006, cujo conteúdo equivale ao 
contido em RIBEIRO. 
 
QUESTÃO 37 – MANTIDA. De acordo com a bibliografia recomendada, os instrumentais que compõem a bandeja 
para o exame clínico são: espelho bucal, sonda exploradora, pinça para algodão, colher de dentina e espátula nº. 1. 
SANTOS, William Nívio dos; COIMBRA, Juan Luis. ACD Auxiliar de Consultório Dentário. Rio de Janeiro: Ed. 
Rubio, 2005.  Capítulo 16 – Instrumentais Odontológicos. Páginas 113 e 114 
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA. A questão trata da organização da demanda nos serviços de saúde bucal, em especial 
das atividades assistenciais, e é fundamental que os trabalhadores da saúde conheçam as necessidades de seus 
usuários para planejar as suas ações.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal. 
Cadernos de Atenção Básica, nº. 17. Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica.. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2006. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal.pdf>  
Capítulo 3 – Organização da Saúde Bucal na Atenção Básica - 3.5 – Organização da demanda - Página 21 

 
 

 
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGOS: TODOS 

 
QUESTÃO 02 – MANTIDA: A questão solicita que sejam analisadas as alternativas e, por conseguinte, assinalada a 
que está em desacordo com o texto. Verificando as alternativas propostas, a única que contradiz o texto é a indicada 
pela alternativa E, visto que, entre as linhas 16 e 19, o texto informa que ...chamando a atenção para a 
possibilidade destes genes migrarem... (grifo nosso) – ou seja, a migração dos genes está no patamar das 
possibilidades e não da constância como informado na alternativa (Microrganismos presentes na água e no ar migram 
constantemente de um ambiente para outro.). Em relação à alternativa C, esta tem amparo no texto, especificamente 
no último parágrafo. 
 
QUESTÃO 07 – MANTIDA: A assertiva em discussão – Na substituição de “ambiente” (2ª ocorrência) por 
“estrutura”, há alteração de “ao” por “a”. – está incorreta, pois ao proceder-se à alteração solicitada, criam-se as 
condições para uso da crase, que, nesse caso, é obrigatória. Ou seja, no parágrafo: “Assim, o cuidado com o meio 
ambiente é passo fundamental no processo de seleção de clones multiresistentes que podem chegar ao ambiente 
hospitalar”, a forma verbal chegar exige o uso da preposição a, e a palavra estrutura, por ser do gênero feminino, 
permite o uso do artigo feminino. Desta forma, a afirmação não pode ser considerada certa, pois indica que ao 
passará, após a substituição, a a – sem a indicação de crase. 
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QUESTÃO 11 – MANTIDA: A afirmação da alternativa C – Para o encontro das Nações Unidas, serão levados os 
temas desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, está correta, pois encontra respaldo nas primeiras 
linhas do texto – O Brasil deverá defender, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20), que ocorre no ano que vem, o desenvolvimento sustentável em conjunto com ___ erradicação da pobreza, 
afirmou nesta sexta-feira (1º) a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. Ou seja, um país, ou seus 
representantes, somente poderão defender um tema em uma Conferência, se a ela ele for encaminhado, portanto, o 
fato de não ser expressamente citado o termo “defender” não desqualifica a assertiva. Além disso, informações do 
texto não necessariamente precisam estar expressas literalmente, mas podem ser inferidas, como é o caso em voga. 
 
QUESTÃO 12 – MANTIDA: Ao proceder-se a mudança sugerida pela alternativa III - Se “comissão” passasse para o 
plural, não haveria alteração no verbo ter.  – a forma verbal deveria, a fim de manter as relações corretas e 
adequadas de concordância, ser flexionado do plural, assumindo a forma têm, portanto sofrendo alteração. 
 

LEGISLAÇÃO 
CARGOS: TODOS 

 

QUESTÃO 17 - MANTIDA. Esta incorreta a alternativa “a”, pois a Constituição Federal determina a gratuidade do 
casamento, sem a necessidade de indicação da insuficiência de recursos.  
 
QUESTÃO 18 - MANTIDA. A questão esta de acordo com o Texto da Constituição Federal, artigos 206 e 208. 
 
QUESTÃO 19 - MANTIDA. A única alternativa incorreta é a de letra “e”. 
 
QUESTÃO 21 - MANTIDA. Os Municípios não possuem competência para legislar sobre desapropriação. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 25 – MANTIDA. A questão foi elaborada com base em conceitos extraídos da bibliografia indicada para o 
presente concurso público: MEDEIROS, João Bosco e HERNANDES, Sonia – Manual da Secretária –Técnicas de 
Trabalho - São Paulo: Atlas, 2010. 
Os referidos autores ao tratarem sobre Relações Humanas, no capítulo primeiro da bibliografia mencionada abordam 
vários aspectos relacionados àquele tema, tais como: conceito, importância das relações humanas, problemas que 
envolvem as relações de trabalho, status, frustração, mecanismos de defesa, entre outros e que se encontram 
relacionados àquele título. 
 
No que se refere à importância das relações humanas, objeto da presente questão, os autores definem que: “As 
Relações Humanas interessam-se, sobretudo pelos seguintes aspectos do comportamento: atitudes, motivação, 
satisfação de necessidades, frustração, comportamento defensivo, estereótipos.” (grifamos) 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “A” como resposta certa, uma vez que a eficácia não 
faz parte dos aspectos mencionados por esses autores (MEDEIROS e HERNANDES - 2010, página 7). 
 
QUESTÃO 38 – MANTIDA. A questão foi elaborada com base em conceitos extraídos da bibliografia indicada para o 
presente concurso público: KASPARY, Adalberto J. – Redação Oficial – Normas e Modelos – Porto Alegre: Edita 2007. 
O referido autor ao tratar sobre os ofícios se valeu de um conceito extraído da obra Direito Administrativo Brasileiro, 
onde autor Hely Lopes Meirelles define que “ofícios são comunicações escritas que as autoridades fazem entre si, 
entre subalternos e superiores entre a Administração e particulares e em caráter oficial.” (grifamos) 
Com relação ao memorando, Kaspary (2007) define que “é correspondência interna entre diretores e chefes de 
serviços”.  
Segundo o mencionado autor, “o ofício é o tipo mais comum de correspondência oficial” e “seu destinatário, além 
de outro órgão público, pode ser também um particular.”. 
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Assim, segundo esse autor, a diferença entre esses dois tipos de documentos está na finalidade, enquanto o 
memorando “presta-se a comunicações internas sobre assuntos rotineiros.”, o ofício pode ser destinado a 
outro órgão público e, também, a um particular. 
 
Portanto, improcedente o recurso, ficando mantida a alternativa “B” como resposta certa, segundo KASPARY (2007), 
páginas 140 e 146. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA FAMÍLIA 

 

QUESTÃO 23 – MANTIDA. Esta questão foi extraída da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  É alegado que a 
questão possui duas respostas corretas – A e C, situação que não tem amparo legal, pois a alternativa A refere-se ao 
Artigo 5°, item I, dos objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS, enquanto a alternativa correta C é específica da 
saúde do trabalhador estando inclusa no Artigo 6°, & 3º “Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta 
lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:  IV - avaliação do 
impacto que as tecnologias provocam á saúde. (Alternativa correta). 
 
QUESTÃO 24 – MANTIDA.  Essa questão foi embasada na Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Art. 1° (§ 2º, 
&3° e &4°).  A alegação de que a alternativa C estaria incompleta, ao não especificar o caráter permanente e 
deliberativo do Conselho de Saúde não retira suas principais características de ser um órgão colegiado composto 
por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, cuja concepção 
e formulação apresenta diferença essencial em relação às Conferências de Saúde, que além de não se constituírem 
em órgão colegiado, a Lei não especifica quem são os vários segmentos sociais que as compõem, ao contrário do 
Conselho de Saúde, por isso a alternativa D alegada pela candidata não se adéqua à referida questão.    
 
QUESTÃO 31 – MANTIDA. A resposta correta é a letra C. No Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica nº 21 - Vigilância em 
Saúde. Ministério da Saúde. Brasília. 2006, página 30, consta que: “Os salicilatos não devem ser administrados, pois 
podem causar sangramento”, e ainda indica o uso do paracetamol em caso de dor ou febre. Todas as outras 
alternativas estão citadas no CAB nº21, em Conduta Terapêutica, drogas em sintomáticos. 
 
QUESTÃO 33 – MANTIDA. No Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica nº12 – Obesidade. Brasília, 2006, página 22, consta 
que: “O índice de massa corporal (IMC) é o índice recomendado para a medida da obesidade em nível populacional e 
na prática clínica. Este índice é estimado pela relação entre o peso e a estatura, e expresso em kg/m2”. Desta forma 
a afirmação da alternativa “A” está correta. A resposta correta da questão é a letra “D”. 
 
QUESTÃO 36 – MANTIDA. Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica nº 15 - Hipertensão Arterial Sistêmica. Ministério da 
Saúde. Brasília, 2006. Na página 11 afirma que: “explicar o procedimento ao paciente, orientando que não fale e 
descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável”. Desta forma a afirmação da alternativa 
“A” está incorreta, conforme o gabarito publicado. O CAB nº15 ainda afirma que: “Determinar a pressão diastólica no 
desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). Auscultar cerca de 20 a 30mmHg abaixo do último som para 
confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. Quando os batimentos persistirem 
até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff).”Desta forma a 
afirmação da alternativa E está correta. 
 
QUESTÃO 37 – MANTIDA. Conforme o Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica  nº  16  -  Diabetes  Mellitus.  Ministério da 
Saúde.  Brasília, 2006.  56p. Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/caderno_ab.php., na página 50, é 
correto afirmar que: “As insulinas devem ser armazenadas em geladeiras, na porta ou parte inferior; A insulina que 
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está em uso poderá ser mantida em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC), por até um mês. Nesse caso, deixar o 
frasco no lugar mais fresco da casa, como, por exemplo, perto do filtro de água”. Sendo assim a resposta correta para 
esta questão é a alternativa “E”. 
 
QUESTÃO 38 – MANTIDA. Conforme a Referencia utilizada: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Doenças respiratórias crônicas / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 160 p.:il. (páginas 30 – 34), a 
resposta correta desta questão é a alternativa “E”. 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA. A afirmação da alternativa “D” está incorreta conforme o calendário de vacinação do 
idoso, pois a vacina triplica viral não pertence ao calendário do idoso.  A afirmação da alternativa “E” está correta 
conforme o Caderno de Atenção Básica nº19. Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário vacinal de  
adultos: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21464 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção 
Básica nº 19 - Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Ministério da Saúde. Brasília. 2006. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL 

 

QUESTÃO 31 – MANTIDA. Justifica-se a manutenção da resposta porque ela está formulada com base na literatura 
referenciada no edital, referenciando exatamente estas 3 alternativas como causas mais comuns de suicídio. A 
questão se baseia em alguém que está em situação de emergência psiquiátrica e não a pessoas saudáveis. 
Bibliografia: Lenz, gessi correa; olschowski, agnes & col. Noções de administração de enfermagem e enfermagem 
neuropsiquiátrica:2ªed. Técnico de enfermagem. Editora sagra - luzzato.  Unidade 7 pag.128 e 129  
 
 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGOS: TODOS 

 

QUESTÃO 01 – MANTIDA. A única alternativa que apresenta as palavras que preenchem adequada e corretamente 
as lacunas do texto é a alternativa “D”(pesquisa – contextualizar – corriqueira – defasagem – análise). 
 
QUESTÃO 02 – MANTIDA. A resposta correta é “D”, indicando que estão corretas as afirmações II – O públlico-alvo 
das pesquisas da Profª Andrea possui um baixo nível de escolaridade e se encontra em uma situação desfavorecida 
econômica e socialmente; e III – A maioria das internações por dependência química se dava por ordem judicial, o 
que acabava trazendo pouca eficácia à recuperação.  

A primeira afirmação (I – O desdobramento da temática central da entrevistada, durante seu mestrado, teve como 
foco um grupo de pessoas jovens, em sua maioria com esquizofrenia, internadas em um hospital psiquiátrico de 
Porto Alegre) não está de acordo com o texto, porque o foco das suas pesquisas, durante o mestrado, não foi um 
grupo de pessoas jovens, em sua maioria com esquizofrenia, internadas em um hospital psiquiátrico de Porto 
Alegre, o que pode ser comprovado pelas passagens “unidade de internação para crianças e adolescentes” e “a 
grande maioria dos adolescentes internava pela dependência química, especialmente pelo uso do crack, e menos 
pelas “psicoses”, como a esquizofrenia, por exemplo”. 
A segunda afirmação (questionada por candidato, através de recurso apresentado), ao mencionar “público-alvo 
das pesquisas”, desenvolvidas durante o mestrado da professora, no texto, refere-se “ao estudo” que culminou 
com sua dissertação de mestrado. Um trabalho de mestrado é feito de pesquisas acerca do objeto escolhido – o 
corpus de pesquisa. 
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QUESTÃO 03 - MANTIDA. O enunciado solicita que seja assinalada a alternativa incorreta em relação ao texto (em 
desacordo com o texto). A alternativa “A” deve ser assinalada, pois não se trata de a causa de internação psiquiátrica 
estar relacionada sempre a alguma psicose ou à dependência química. Pode ser em sua maioria, mas não sempre. 
As demais alternativas estão de acordo com o texto, o que pode ser comprovado facilmente a partir da leitura do 
texto. 
 
QUESTÃO 05 - MANTIDA. As afirmações corretas são somente a II e a III (letra E). Observe a análise a seguir: 

Recuperando ideias de Foucault(Reduzida adv.temporal), a psicóloga Andrea Scisleski argumenta (OP) que 
apenas a razão é “autorizada” a falar sobre a loucura (Subst. OD) e, quando esta quer se pronunciar 
(Adv.temporal), é calada(OP). Os manicômios surgem(OP) para “defender” a sociedade dos 
loucos(Reduzida Adv.final). 

A afirmação I está errada porque o uso de aspas em autorizada e defender não se justificam por ser do campo 
jurídico, mas como forma de destacar estas palavras. 
 
QUESTÃO 07 - MANTIDA. A vírgula usada na alternativa C) “... quando esta (a loucura) quer se pronunciar, é 
calada” se justifica por separar orações assim como ocorre na frase do enunciado. 
 
QUESTÃO 08 - MANTIDA. Das quatro afirmações, de acordo com o texto, somente a terceira está errada (A 
construção “E em referência ao perfil dos jovens” no lugar de “E no que se refere ao perfil dos jovens”, traz alteração 
semântica à frase.), visto que em ambas as construções, o significado se mantém.  
    
QUESTÃO 09 - MANTIDA. As palavras que necessariamente precisam sofrer alteração são “A” (para “As”) e 
“apontou (para “apontaram”), além da própria palavra “conclusão”. Portanto, a alternativa correta é “B) Duas”. 
  
QUESTÃO 10 - MANTIDA. A alternativa a ser apontada é “E”, pois o núcleo do sujeito passa a ser “rede” e não 
“serviços”. 
 
QUESTÃO 11 - MANTIDA. A alternativa a ser assinalada é “D) II e III”, pois estão corretas, diferentemente da 
primeira afirmação (I - O nexo “mas” pode ser substituído por “pois” sem alteração de sentido à frase.), uma vez que 
o nexo “mas” é de adversidade e o “pois” estabelece uma relação explicativa nessa passagem do texto. 
 
QUESTÃO 12 - MANTIDA. A classificação das palavras conforme seu funcionamento nas passagens em que figuram 
no texto são, respectivamente, “Substantivo; conjunção; adjetivo; substantivo; conjunção”. 
 

LEGISLAÇÃO 
CARGOS: TODOS 

 

QUESTÃO 13 - MANTIDA. A questão esta de acordo com o regramento fixado na Lei Orgânica do Município de 
Sapucaia do Sul. 
 
QUESTÃO 21 - MANTIDA. A única afirmação incorreta é a III, pois o artigo 5º, XXXIV, b, dispensa o pagamento de 
taxas, no caso em questão. 
 
QUESTÃO 22 - MANTIDA. A alternativa “c” não esta de acordo com o Texto Constitucional, art. 5º, L. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA BUCO-MAXILO-FACIAL 
 

QUESTÃO 40 – ALTERADO O GABARITO DE B PARA C. Revisando-se o tema em discussão, constata-se uma 
certa polêmica, porém um autor referenciado cita a colinesterase plasmática, o que sugere a absorção no plasma, 
sendo procedente a solicitação do candidato. Mantenha-se a questão, porém altere-se a resposta para alternativa 
Plasma e Fígado (C). 
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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA 
 
QUESTÃO 38 – ALTERA O GABARITO DE E PARA B - Conforme bibliografia recomendada. Wannmacher e 
Ferreira, Farmacologia Clínica para Dentistas, pg 155. 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA -  Conforme bibliografia recomendada, Soares e Goldberg, Endodontia- Técnicas e 
Fundamentos- 2a. Ed. Pg 297-9. 
 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESTOMATOLOGISTA 
 
QUESTÃO 32 – MANTIDA. A eritroplasia é um tipo de leucoplasia, denominada de leucoplasia não homogênea, que 
se caracteriza por áreas brancas entremeadas com áreas vermelhas. Essa lesão é potencialmente maligna, ou seja, 
pode se transformar em câncer. O carcinoma epidermóide é o principal tipo de câncer bucal e clinicamente se 
manifesta na maior parte dos casos como lesão ulcerada, única e inicialmente indolor. A manifestação do carcinoma 
epidermóide nas formas de placa branca e áreas avermelhadas não é usual. Porém, como hipótese diagnóstica do 
caso é aceitável tanto a eritroleucolpasa como o carcinoma epidermóide. A conduta do cirurgião-dentista frente a 
ambas é a biópsia incisional para estabelecer o diagnóstico. Em todos os casos onde as hipóteses diagnósticas 
envolverem neoplasia maligna é contra-indicada a realização de biópsia excisional. Portanto, a alternativa A está 
incorreta. O cirurgião-dentista deve sempre frente a suspeita de carcinoma epidermóide ou lesão potencialmente 
maligna realizar a biópsia incisional seguida de exame histopatológico da peça para estabelecer o diagnóstico 
definitivo. Se o diagnóstico for de câncer o paciente deve ser encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço, 
profissional habilitado a tratar esse tipo de doença, para o estadiamento e tratamento adequado. No caso da suspeita 
clínica de eritroleucoplasia a conduta terapêutica pode variar dependendo da presença ou ausência de displasia 
epitelial na análise histopatológica. Alguns casos que clinicamente representam eritroleucoplasia após a biópsia 
incisional e análise histopatológica mostram-se carcinomas epidermóides e também são encaminhados ao médico 
cirurgião de cabeça e pescoço. 
Fonte: NEVILLE, B. W. Patologia Oral e Maxilofacial. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 2004.  Capítulo 10. 
Patologia Epitelial. Pg. 327-333. 
 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 
QUESTÃO 34 – MANTIDA. A alternativa B está correta. A afirmativa foi extraída textualmente da fonte bibliográfica 
indicada para a respectiva prova. Esta assertiva não deve ser confundida com os principais fatores de risco para o 
desenvolvimento da doença periodontal.  
Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde Bucal. Caderno de Atenção Básica, n. 17 –Brasília: 2008. Capítulo: Principais Agravos em Saúde Bucal (doença 
periodontal). Pág. 36. 
 
QUESTÃO 35 – MANTIDA. No programa indicado para esta prova, encontra-se a citação dos indicadores principais 
e complementares de saúde bucal. 
Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de atenção básica. 
Saúde Bucal. Caderno de Atenção Básica, n. 17 –Brasília: 2008. Capítulo: Indicadores de Saúde Bucal no Pacto da 
Atenção Básica. Pág.17. 
 
QUESTÃO 36 – MANTIDA. O item I, afirma que a lesão cariosa é considerada uma manifestação clínica de uma 
infecção bacteriana, o que não se opõe ao conceito de doença cárie, como está realçado no enunciado da referida 
questão. 
No item IV, convém ressaltar que a cárie ativa apresenta diferentes níveis de gravidade e, que em alguns casos pode-
se optar pela restauração/reabilitação, assim como está colocado na respectiva afirmativa.  
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Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde Bucal. Caderno de Atenção Básica, n. 17 –Brasília: 2008. Capítulo: Principais Agravos em Saúde Bucal (cárie 
dentária). Pág. 31, 32 e 34. 
 
QUESTÃO 37 – MANTIDA. Esta questão foi elaborada com base na bibliografia indicada para o concurso, não 
estando incluída no programa e bibliografia desta prova, a Lei 11.889 de 24 de Dezembro de 2008. 
Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde Bucal. Caderno de Atenção Básica, n. 17 – Brasília: 2008. Capítulo: Processo de Trabalho em Equipe – 
Competências da Equipe de Saúde Bucal. Pág. 20 e 21. 
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA. O item IV está incorreto, haja vista que as lesões tuberculosas são raras na boca, 
portanto, infrequentes e, quando presentes acometem sobretudo, a base da língua. 
Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde Bucal. Caderno de Atenção Básica, n. 17 –Brasília: 2008. Capítulo: Organização da Atenção à Saúde Bucal por 
meio do Ciclo de Vida do Indivíduo. Pág. 60. 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA. Muito embora, haja controvérsia entre diferentes autores em relação aos principais 
fatores de risco para o desenvolvimento da doença periodontal, o tópico Epidemiologia Periodontal, não foi incluído no 
programa específico desta prova, ainda que a fonte bibliográfica tenha sido citada. 
Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde Bucal. Caderno de Atenção Básica, n. 17 –Brasília: 2008. Capítulo: Principais Agravos em Saúde Bucal (doença 
periodontal). Pág.36. 
 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA 
 
QUESTÃO 23 – MANTIDA. Mantido o gabarito letra B. A ausência da palavra “participação” não altera o sentido da 
frase da resposta C. Não é necessário nas respostas da questão copiar o que está na referência, mas sim basear-se na 
mesma. 

 
QUESTÃO 39 – ANULADA. A resposta é clara e correta, a cerâmica citada no corpo da resposta diz respeito às 
restaurações cerâmicas odontológicas, não havendo necessidade de repetir o termo da afirmação do cabeçalho da 
pergunta. E é claro e notório, inclusive com afirmação na Literatura Recomendada que o teor de sílica é fundamental 
para o sucesso da cimentação adesiva. Considero que a questão deva ser anulada por apresentar duas respostas 
corretas. 

 
CARGO: EDUCADOR FÍSICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
QUESTÃO 29 – ANULADA. As três assertivas apresentadas na questão, quais sejam: (1) Entender a questão do uso 
de álcool e outras drogas como problema de saúde pública; (2) Indicar o paradigma da redução de danos nas ações 
de prevenção e tratamento, como um método clínico-político inserido na perspectiva da clínica ampliada; e (3) 
Formular políticas que possam desconstruir o senso comum de que todo o usuário de droga é um doente que requer 
internação, prisão ou absolvição, referem-se, na verdade, a DIRETRIZES propostas pela Política de Atenção a Usuários 
de Álcool e outras Drogas, e assim estão descritas, na íntegra, na página 24. Nenhuma das alternativas encontra-se 
entre os OBJETIVOS do CAPS ad, que estão descritos na página 34 da política do Ministério da Saúde para a Atenção 
Integral a usuários de Álcool e Outras Drogas. Entende-se que o equívoco causado pela troca dos termos “Diretrizes” 
por “Objetivos” justifica a ANULAÇÂO da questão.  

QUESTÃO 31 – ALTERA GABARITO DE B PARA D. A resposta correta é letra D. Dentro das ideias de Madel Luz, a 
única opção que não está de acordo com a ampliação das atividades corporais ligadas à educação física, no sistema 
de saúde, é a que consta na letra D.  
 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO DE SAÚDE MENTAL 
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QUESTÃO 28 – MANTIDA. Essa questão foi embasada em Palombini, cuja obra foi indicada na Bibliografia do 
Concurso e, cujo autor conceitua Acompanhamento Terapêutico (AT) como uma modalidade clínica que utiliza o 
espaço público da cultura, espaço esse caracterizado como suporte ao acompanhamento que sustenta o enlace entre 
sujeito e social. A resposta D, ao agregar o item II - Modalidade de ensino em serviço que resgata o passado do 
sujeito descaracteriza a função do AT que não objetiva resgatar o passado da pessoa, mas relacionar as práticas em 
saúde com os processos de subjetivação contemporâneos. Ratifica-se, portanto, a alternativa A como a correta. 
 
QUESTÃO 29 – MANTIDA. A questão é clara e está embasada na obra indicada na Bibliografia do Concurso: Saúde 
Mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial.  Salienta-se que na formulação da questão não é 
necessária a citação da Bibliografia, desde que a mesma esteja de acordo com o Edital.  As alegações apresentadas 
não se sustentam, tendo em vista tratar-se de conclusões dos candidatos e não do texto citado. A alternativa (A) 
Prescrever medicamentos é prática individual e não coletiva. Sobre isso, o texto afirma o seguinte: “A necessidade de 
medicação de cada usuário do CAPS deve ser avaliada constantemente com os profissionais do serviço. Os CAPS 
podem organizar a rotina de distribuição de medicamentos e/ou assessorar usuários e familiares quanto à sua 
aquisição e administração, observando-se o uso diferenciado e de acordo com o diagnóstico e com o projeto 
terapêutico de cada um (página 20). A promoção de trocas sociais, alternativa (D) é uma atividade comunitária 
porque extrapola a questão de grupo, abrindo espaço à participação da comunidade, enquanto a discussão e 
avaliação do serviço, alternativa (E) é atividade das Assembléias ou Reuniões de organização dos serviços, que reúne 
técnicos, usuários, familiares e outros convidados com função mais abrangente do que o grupo e a 
comunidade, apresentando caráter propositivo-deliberativo, quando todos juntos discutem, avaliam e propõem 
encaminhamentos para o serviço. A página 17 da obra é esclarecedora ao afirmar: “Os CAPS oferecem diversos 
tipos de atividades terapêuticas, por exemplo: psicoterapia individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, atividades 
comunitárias, atividades artísticas, orientação e acompanhamento do uso de medicação, atendimento domiciliar e aos 
familiares. Algumas dessas atividades são feitas em grupo, outras são individuais, outras destinadas às 
famílias, outras são comunitárias. Quando uma pessoa é atendida em um CAPS, ela tem acesso a vários recursos 
terapêuticos:  
•  Atendimento individual: prescrição de medicamentos, psicoterapia, orientação;  
• Atendimento em grupo: oficinas terapêuticas, oficinas expressivas, oficinas geradoras de renda, oficinas de 
alfabetização, oficinas culturais, grupos terapêuticos, atividades esportivas, atividades de suporte social, grupos de 
leitura e debate, grupos de confecção de jornal;  
• Atendimento para a família: atendimento nuclear e a grupo de familiares, atendimento individualizado a 
familiares, visitas domiciliares, atividades de ensino, atividades de lazer com familiares;  
• Atividades comunitárias: atividades desenvolvidas em conjunto com associações de bairro e outras instituições 
existentes na comunidade, que têm como objetivo as trocas sociais, a integração do serviço e do usuário com a 
família, a comunidade e a sociedade em geral. Essas atividades podem ser: festas comunitárias, caminhadas com 
grupos da comunidade, participação em eventos e grupos dos centros comunitários;  
• Assembléias ou Reuniões de Organização do Serviço: a Assembléia é um instrumento importante para o 
efetivo funcionamento dos CAPS como um lugar de convivência. É uma atividade, preferencialmente semanal, que 
reúne técnicos, usuários, familiares e outros convidados, que juntos discutem, avaliam e propõem 
encaminhamentos para o serviço.”  
Quanto às atividades de suporte social (página 22) são “projetos de inserção no trabalho, articulação com os serviços 
residenciais terapêuticos, atividades de lazer, encaminhamentos para a entrada na rede de ensino, para obtenção de 
documentos e apoio para o exercício de direitos civis através da formação de associações de usuários e/ou familiares”. 
São atividades mais operacionais e não estão incluídas no rol das atividades comunitárias/trocas sociais. Portanto, 
ratifica-se a alternativa C como a correta.  
 
QUESTÃO 32 - MANTIDA. Em que pese a citação equivocada do número do artigo no enunciado da questão, isso 
em nada interfere no objeto de questionamento, que solicita a análise das assertivas quanto às diretrizes dispostas 
pelo CONFEF/CREF para o exercício da profissão. Assim sendo, para responder a questão a atenção deveria estar 
voltada, única e exclusivamente, para as assertivas e sua análise, portanto, considera-se o questionamento mantido. 
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QUESTÃO 36 – MANTIDA. Na elaboração das questões, não há obrigatoriedade dos organizadores e da banca em 
apresentar a referência bibliográfica. De acordo com as proposições de Rocha e Centurião (2007) a única assertiva 
incorreta é que se encontra na letra A. A alternativa E é clara, pois apresenta a “lógica da doença”, refutada pelas 
autoras ao longo do artigo, e afirma, conforme as proposições de Rocha e Centurião, a necessidade de outra 
estrutura, a lógica da saúde. 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA. A única alternativa correta é a letra E. Pois a alternativa A contém um erro referente às 
analogias que o autor estabelece com a “porta”. O autor usa a metáfora da porta para falar da formação em educação 
física, para falar das portas abertas no PSF e, para falar da presença da educação física na saúde pública, porém o 
autor não se refere, como metáfora, às portas do manicômio, aí esta o erro.  

 

CARGO: ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 
QUESTÃO 24 – MANTIDA. De acordo com o texto “O Sistema Único de Saúde”, de autoria de Vasconcelos e 
Pasche, publicado no Tratado de Saúde Coletiva à página 539, e reproduzido, na íntegra, nesta questão, ESTÁ 
CORRETO afirmar que é competência dos Municípios a prestação de serviços de atenção à saúde da população, assim 
como a gerência e a execução dos serviços públicos de saúde, a execução das ações de vigilância em saúde, a 
participação na organização da rede regionalizada de atenção à saúde. Embora as vigilâncias em saúde, a 
epidemiológica e a sanitária sejam, também, de competência da direção nacional do SUS, é uma prerrogativa restrita 
aos Municípios a prestação de serviços de atenção à saúde da população.  
 
QUESTÃO 28 – MANTIDA. As três alternativas apresentadas na questão estão entre os pressupostos da Política 
Nacional de Atenção Básica, conforme consta no Capítulo I, da Portaria 648/2006, item I – Dos Princípios Gerais.  A 
alternativa I da resposta não se refere estritamente aos princípios ou diretrizes do SUS (não é este o objetivo da 
questão), por isso inclui, em seu texto, a coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, a equidade e a 
participação social. A questão não pretende apresentar TODOS os pressupostos da Política Nacional de Atenção 
Básica, portanto, o fato de não incluir, na Assertiva II, a preocupação com a prevenção e o tratamento de doenças, 
não torna incorreto o texto apresentado de que, entre os pressupostos, estão “Considerar o sujeito em sua 
singularidade, na complexidade, na inserção sócio-cultural, buscando a promoção da saúde”. 

QUESTÃO 30 – MANTIDA. A questão trata da área de atuação da epidemiologia com a implantação do SUS. As 
assertivas A, C, D e E enfocam, corretamente, a ampliação do escopo dos agravos sob vigilância, incluindo doenças 
crônicas e as decorrentes de acidentes, de violência e de morte evitável (A); tratam da transposição para uma 
epidemiologia de base populacional (C); destacam a necessidade de  compartilhamento de informações através do 
matriciamento (D) e abordam a construção de projetos intersetoriais (E). Tais assertivas foram retiradas, na íntegra 
do texto de DRUMOND Jr. intitulado Epidemiologia em Serviços de Saúde: Conceitos, Instrumentos e Modos de fazer, 
capítulo da obra de Gastão Wagner Campos em seu Tratado de Saúde Coletiva e podem ser conferidas nas páginas 
420 (1° parágrafo), 423 (1° parágrafo), 450 (2° parágrafo) e 451 (1° e 2° parágrafos). A única assertiva que está em 
contradição com os princícios do SUS é a Alternativa B, pois fere o princípio da Integralidade ao justificar a 
fragmentação das informações dado ao acúmulo de conhecimento sobre agravos específicos. Esta é, portanto, a única 
mudança na atuação da epidemiologia que não está compatível com o SUS. 
 
QUESTÃO 31 – ANULADA. O Referencial Teórico utilizado nesta questão foi o Caderno de Atenção Básica nº 21, 
conforme publicado nos Programas e Bibliografias para este concurso. (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica nº 21 - Vigilância em Saúde. 
Ministério da Saúde. Brasília, 2006. Pg 25.) Embora este não apresente a hipotensão arterial como um sinal de 
alarme, a bibliografia Duncan, Bruce B et AL, Medicina Ambulatorial; Condutas de atenção primária baseada em 
evidência, página 1496, capitulo 165 Dengue, cita a hipotensão arterial como um dos sinais de alerta. 
 
QUESTÃO 32. ANULADA. Conforme o Referencial Teórico (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica nº13–Controle dos Cânceres do Colo Uterino e 
da Mama. Ministério da Saúde. Brasília. 2006.), página 93, onde estão descritos os fatores de risco para o câncer de 
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mama, não consta a amamentação. Porém no Caderno de Atenção Básica nº23 (BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica nº 23 - Saúde da 
Criança. Ministério da Saúde. Brasília. 2006.), página 17, afirma que: “Estima-se que o risco de contrair a doença 
diminua 4,3% a cada 12 meses de duração de amamentação”. Embora existam vários casos detectados em faixa 
etária de baixa idade, a idade ainda é considerada um fator de risco, sendo quanto maior a idade, maior o risco. 
 
QUESTÃO 33 – MANTIDA.  A referida questão não refere-se ao câncer de mama e sim ao câncer de colo de útero. 
Referencia bibliográfica utilizada: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica nº13–Controle dos Cânceres do Colo Uterino e da Mama. Ministério da 
Saúde. Brasília. 2006. Pg 55 – 65. A alternativa correta é a letra “A” que corresponde as afirmativas I e II conforme o 
Caderno de Atenção Básica nº13. A alternativa “C”, que corresponde as afirmativas I, II e III não está correta pois diz 
que o exame citopatológico “deve ser realizado em mulheres de 20 a 59 anos de idade” e segundo o referido Caderno 
de Atenção Básica deve ser realizado em mulheres de “25 à 60 anos”. 
A afirmativa III refere- se a faixa etária e periodicidade recomendadas para a realização do exame citopatológico para 
o rastreamento do câncer de colo de útero (pg. 58 do Caderno de Atenção Básica nº13) e não as Condutas 
preconizadas com adolescentes de acordo com o laudo citopatológico que constam na pág. 84. 
 
QUESTÃO 34 – MANTIDA. Conforme o Referencial Teórico utilizado: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica nº 23 - Saúde da Criança. Ministério 
da Saúde. Brasília. 2006. pg. 45, a afirmativa IV esta correta pois não afirma que toda a mastite apresenta febre alta 
e sim que “pode haver” febre: “A mastite é um dos principais problemas relacionados à amamentação e caracteriza-se 
pela parte afetada da mama encontrar-se dolorosa, vermelha, edemaciada e quente, podendo haver mal-estar 
importante, febre alta (acima de 38°C) e calafrios. O sabor do leite materno costuma alterar-se, tornando-se mais 
salgado.” A afirmativa I: “São indicativos de técnica inadequada de amamentação: bochechas do bebê encovadas a 
cada sucção; ruídos da língua; mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada; dor na 
amamentação; lábio do bebê virado para fora e queixo tocando a mama”, está incorreta pois “lábio do bebê virado 
para fora e queixo tocando a mama” são indicativos de técnicas corretas de amamentação, segundo o Caderno de 
Atenção Básica nº 23, pagina 25. A resposta correta para a questão 34 é a alternativa C, conforme divulgado no 
gabarito. 
 
QUESTÃO 35 – MANTIDA. A referida questão não aborda o tema mastite e amamentação e sim a obesidade, como 
consta no enunciado da questão: “O Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde que aborda a Obesidade 
apresenta alguns critérios para referência e contrareferência do Obeso no Sistema Único de Saúde”. Conforme o 
Referencial Teórico (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Cadernos de Atenção Básica nº12 – Obesidade. Brasília, 2006), todas as alternativas estão corretas, menos a 
alternativa  “D”, conforme gabarito divulgado. A alternativa “D” afirma que: “Usuários com obesidade I (IMC entre 30 
e 34,9 Kg/m²) com existência de comorbidades como diabetes, hipertensão e dislipidemias, ou com obesidade II (IMC 
entre 35,0 - 39,9 Kg/m²), ou obesidade III (IMC igual ou maior que 40,0 Kg/m²), que não obtiveram respostas em 
todos os planos de tratamento e foram avaliados pelos serviços de referência para o acompanhamento da obesidade, 
deverão ser referenciados para os serviços de alta complexidade, para avaliação da necessidade de cirurgia bariátrica 
(ou gastroplastia)”, e o Caderno de Atenção Básica nº12, página 78, afirma que  “Usuários com obesidade II (IMC 
entre 35,0 - 39,9 Kg/m 2 ) com existência de comorbidades como diabetes, hipertensão e dislipidemias ou com 
obesidade III (IMC igual ou maior que 40,0 Kg/m 2 ) que não obtiveram respostas em todos os planos de tratamento 
e foram avaliados pelos serviços de referência para o acompanhamento da obesidade, deverão ser referenciados para 
os serviços de alta complexidade, para avaliação da necessidade de cirurgia bariátrica (ou gastroplastia)”; desta forma 
usuários com obesidade I, mesmo com comorbidades não tem indicação de serem referenciados para alta 
complexidade para avaliação de cirurgia bariátrica. 
 
QUESTÃO 36 – MANTIDA. O enunciado solicita qual exame não tem necessidade (não precisa) de ser repetido e 
não refere o que não se deve fazer na consulta de pré-natal. Quando há alteração no resultados dos exames 
solicitados no primeiro trimestre, conforme o Manual técnico do MS, há alteração na rotina de solicitação de exames 
nos trimestres posteriores. Desta forma, como não foi mencionada nenhuma alteração, segue-se a recomendação 
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geral. O enunciado da questão não considera a presença de anemia leve ou moderada, desta forma considera-se os 
exames que devem ser repetidos na 30ª semana independente da alteração na dosagem de hemoglobina e 
hematócrito (Hb/Ht). Ainda na pag 67 do Manual, consta que na anemia leve/ moderada deve-se iniciar o tratamento 
e repetir o exame em 60 dias e se esse permanecer alterado, repetir na 30ª semana. A sorologia anti-HIV, conforme 
página 29 do Manual, deve ser repetida próximo à 30ª semana, sempre que possível. Referencial Teórico: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Pré-natal e puerpério: atenção qualificada e humanizada. Brasília, DF, 2005. Nº 5 (Manual 
Técnico).  Cabe ressaltar que a questão foi elaborada com base na bibliografia indicada no Edital que regula o 
concurso, sem que fosse publicada data, pois todo profissional, em qualquer área de atuação, deve manter-se 
atualizado quanto aos assuntos pertinentes ao desenvolvimento de suas tarefas. Assim sendo, as publicações que 
fundamentam a questão tem como base a última atualização. 
 
QUESTÃO 37 – MANTIDA. Conforme o Calendário Vacinal de Crianças do MS a vacina pneumocócica 10 segue o 
seguinte: “Crianças de 7-11 meses de idade: o esquema de vacinação consiste em duas doses com intervalo de pelo 
menos 1 (um) mês entre as doses. O reforço é recomendado preferencialmente entre 12 e 15 meses, com intervalo 
de pelo menos 2 meses”; sendo assim a alternativa correta é a letra “A”. Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da 
Saúde. Calendário vacinal de crianças: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21462 
 
QUESTÃO 38 – MANTIDA. Conforme o Referencial Teórico (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica nº 15 - Hipertensão Arterial Sistêmica. 
Ministério da Saúde. Brasília, 2006. 51p.), na página 20, obesidade não é considerada como causa de hipertensão 
secundária, e na página 16 é citada como um fator de risco. 
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA. A alternativa correta corresponde a letra C (afirmativas II e III). A alternativa IV, que 
refere as doenças pertencentes a lista LNCI apresenta doenças que não constam no anexo 2 da Portaria 2472/10, 
sendo assim a alternativa considerada incorreta. O anexo 2 desta portaria repete algumas doenças do anexo 1, 
apontando que algumas doenças pertencem as duas listas. A afirmativa III está de acordo com o Art. 4 no § 2º, que 
diz: “Diante de doenças ou eventos constantes no Anexo II a esta Portaria, deve-se aplicar a avaliação de risco de 
acordo com o Anexo II do RSI 2005, para classificação da situação como uma potencial ESPIN ou ESPII.” 
 
QUESTÃO 40 – MANTIDA. Conforme Referencial Teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos da Atenção Básica nº 19 - Envelhecimento e Saúde da Pessoa 
Idosa. Ministério da Saúde. Brasília. 2006. 
 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA DA FAMÍLIA 
 
QUESTÃO 29 – ANULADA. As três assertivas apresentadas na questão, quais sejam: (1) Entender a questão do uso 
de álcool e outras drogas como problema de saúde pública; (2) Indicar o paradigma da redução de danos nas ações 
de prevenção e tratamento, como um método clínico-político inserido na perspectiva da clínica ampliada; e (3) 
Formular políticas que possam desconstruir o senso comum de que todo o usuário de droga é um doente que requer 
internação, prisão ou absolvição, referem-se, na verdade, a DIRETRIZES propostas pela Política de Atenção a Usuários 
de Álcool e outras Drogas, e assim estão descritas, na íntegra, na página 24. Nenhuma das alternativas encontra-se 
entre os OBJETIVOS do CAPS ad, que estão descritos na página 34 da política do Ministério da Saúde para a Atenção 
Integral a usuários de Álcool e Outras Drogas. Entende-se que o equívoco causado pela troca dos termos “Diretrizes” 
por “Objetivos” justifica a ANULAÇÂO da questão.  
 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA DA FAMÍLIA 
 

QUESTÃO 29 – ANULADA. As três assertivas apresentadas na questão, quais sejam: (1) Entender a questão do uso 
de álcool e outras drogas como problema de saúde pública; (2) Indicar o paradigma da redução de danos nas ações 
de prevenção e tratamento, como um método clínico-político inserido na perspectiva da clínica ampliada; e (3) 
Formular políticas que possam desconstruir o senso comum de que todo o usuário de droga é um doente que requer 
internação, prisão ou absolvição, referem-se, na verdade, a DIRETRIZES propostas pela Política de Atenção a Usuários 
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de Álcool e outras Drogas, e assim estão descritas, na íntegra, na página 24. Nenhuma das alternativas encontra-se 
entre os OBJETIVOS do CAPS ad, que estão descritos na página 34 da política do Ministério da Saúde para a Atenção 
Integral a usuários de Álcool e Outras Drogas. Entende-se que o equívoco causado pela troca dos termos “Diretrizes” 
por “Objetivos” justifica a ANULAÇÂO da questão.  

 

CARGO: MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 
QUESTÃO 32 – MANTIDA. Quando uma mulher vem solicitar um check-up e não se evidencia na história clínica 
algum fator de risco ou alteração no exame físico, deve-se dialogar com ela no sentido de mostrar o que está 
preconizado para ser feito. há sempre que verificar a situação do exame de Papanicolau (citopatológico de câncer de 
colo de útero) e do câncer de mama na faixa estipulada no diagrama da linha do tempo. Fora essas duas 
intervenções, que estão consagradas na literatura e na prática médica como sendo custo-efetivas, outros exames se 
tornam desnecessários. Na mulher que está entrando em fase do climatério, há tendência a pesquisar problemas por 
meio dos exames mais variados: ultrassonografia transvaginal, dosagem hormonal (TSH, FSH, LH, estradiol), perfil 
lipídico e glicemia. Não há evidência para a realização da maioria desses exames. O que se percebe é um exagero no 
uso de ultrassonografia transvaginal em mulheres assintomáticas nesse período, intervenção esta sem fundamento 
em evidências científicas de boa qualidade. Não existe recomendação de rastreamento de câncer de ovário ou 
endométrio com ultrassonografia transvaginal até o presente momento. Nessa fase da vida da mulher, o foco deveria 
estar centrado nas mudanças que enfrentam e explorar com elas o significado e simbologia desse período de suas 
vidas. Esse momento do ciclo vital costuma vir acompanhado das crises de meia-idade, que podem apresentar os 
mais variados cenários: perda do sentido da função materna ou do lar, saída de filhos de casa ou filhos adolescentes 
em processo de transformação e questionamentos, revisão da relação conjugal e do papel da mulher. Também está 
associado ao surgimento da função de cuidadora, pois seus pais ou sogros, devido à idade avançada, viuvez ou 
adoecimento, necessitarão de apoio e, geralmente, a mulher assume esse papel. Mais do que se restringir ao 
momento biológico – com o foco na doença –, deve-se acolher as dúvidas e preocupações e juntos, equipe de saúde 
e paciente, buscarem alternativas para resolução de problemas. Outro exame bastante controverso é o uso da 
densitometria óssea para rastreio da osteoporose e intervenção com medicamentos como cálcio e vitamina D, além 
dos bifosfonatos (alendronato e risendronato). A Força-Tarefa Americana (USPSTF) recomenda o rastreamento 
rotineiro para mulheres com idade igual ou superior a 65 anos para osteoporose. Recomenda também o rastreamento 
rotineiro a partir da idade de 60 anos para aquelas com risco aumentado de fratura devido à osteoporose (Grau de 
recomendação B). Porém nenhum estudo controlado avaliou os efeitos do rastreamento sobre as fraturas e a 
mortalidade atribuída a elas. Uma meta-análise de 11 ensaios aleatorizados envolvendo um total de 12.855 mulheres 
revelou que o alendronato significativamente reduziu as fraturas vertebrais (RR, 0.52; IC 95% 0.43-0.65), fraturas de 
antebraço (RR, 0.48; 0.29-0.78), fraturas de colo de fêmur (RR, 0.63; 0.43-0.92) e outras fraturas não vertebrais (RR, 
0.51; 0.38-0.69). Nenhum ensaio aleatorizado de tratamento para osteoporose demonstrou impacto na mortalidade. 
Com relação à osteoporose, os benefícios são maiores de ser tratada em mulheres de alto risco para fraturas do que 
naquelas com baixo risco, como demonstrado no ensaio clínico The Fracture Intervention Trial (FIT). Esse ensaio 
evidenciou que o tratamento irá produzir mais benefícios em mulheres com maior risco para fraturas, como as mais 
idosas, com reduzidíssima densidade óssea ou que tenham fratura vertebral preexistente. O FIT, assim como outros 
ensaios terapêuticos, utilizou pacientes altamente selecionados, o que limita a generalização dos seus resultados para 
mulheres assintomáticas detectadas tipicamente no cenário da atenção primária (USPSTF). Com relação ao risco 
cardiovascular, as mulheres de maneira geral se constituem como um grupo de baixo risco para morte cardiovascular. 
Porém possivelmente as mulheres irão indagar: “Mas não é necessário fazer outros exames como o de sangue ou 
eletro do coração?”. É importante tranquilizar a usuária que ela possui baixo risco cardiovascular e que não há 
necessidade de exames. Uma das formas para isso é realizar um teste simulado com o escore de Framingham, cujo 
resultado provavelmente revelará que ela tem baixo risco cardiovascular. Desse modo, mesmo que o colesterol esteja 
alto, essa informação não mudará a conduta da intervenção, pois a suscetibilidade individual é muito baixa. A 
recomendação é a mesma que se fará a qualquer pessoa, ou seja, a promoção de um estilo de vida saudável. Com 
relação ao eletrocardiograma de repouso, é necessário explicar que é mais utilizado para pesquisa de lesão cardíaca 
(lesão de órgão-alvo) nos pacientes que são portadores de hipertensão e/ou diabetes e que, fora desse contexto, na 
prática ambulatorial, o uso é bem limitado. Referencia: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. 
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Rastreamento / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : 
Ministério da Saúde. 
 
QUESTÃO 35 – ANULADA. Todas as alternativas estão corretas. Na pessoa idosa, a forma mais freqüente de 
apresentação do DM é um achado casual devido a uma doença intercorrente (habitualmente infecções), uma 
manifestação de complicação típica do diabetes a longo prazo (doença cerebrovascular, infarto do miocárdio, 
arteriopatia periférica), um exame de saúde ou um exame de glicemia não diretamente relacionado com a suspeita de 
diabetes. Outras formas de apresentação são aumento da sede - polidipsia, aumento da micção - poliúria, aumento do 
apetite, fadiga, visão turva, infecções que curam lentamente, impotência em homens. Mais raramente o quadro de 
início é uma condição caracterizada por deterioração cerebral favorecida por desidratação crônica e eventual, 
ocorrência de hiponatremia e, ocasionalmente, é possível observar casos que se apresentam como síndromes 
dolorosas, que são confundidas com radiculopatias e que correspondem à neuropatia diabética. Em alguns casos o 
diagnóstico se estabelece pela primeira vez por um descontrole hiperosmolar precipitado, devido a uma infecção 
aguda, habitualmente uma pneumonia, em que o estado de consciência alterado e a desidratação, contribuem para o 
desenvolvimento do quadro. Duas das complicações do diabetes cursam com anorexia – a gastroparesia e a 
insuficiência renal. 
Referencia: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde do Idoso / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : 
Ministério da Saúde. 
 

 
CARGO: MÉDICO DE SAÚDE MENTAL 

 
QUESTÃO 37 – ALTERA GABARITO DE B PARA A. O gabarito inicial se baseou no livro recomendado à 
preparação prévia dos candidatos ao concurso. No capítulo 07 “Intoxicações agudas e abstinência de álcool e drogas” 
cujos autores são Letícia Mottin Rosa e Flávio Pechansky , p. 127, do livro Emergências Psiquiátricas(1) cujos autores 
Flávio Kapczinski, João Quevedo, Ricardo Schmitt , Eduardo Chachamovich, editado  no ano  de 2001, está registrado 
que para  os sintomas de hiperatividade adrenérgica na abstinência alcoólica a “ clonidina  é a  terapêutica  específica, 
pois  diminui a epinefrina circulante. Pode ser usada com benzodiazepínicos, carbamezapina e ácido valpróico”. Ainda 
oferece dosagens e modos de uso.  

De outra parte é consagrado na literatura atualizada, tal como diz Kaplan (2), Cordioli (3), e mais 
recentemente outros autores (4) que a terapêutica de escolha para abstinência alcoólica são os benzodiazepínicos, 
principalmente naquelas de tipo  leve  e  moderado, pois  pode   prevenir  as complicações do  delirium. 

A clonidina encontra seu lugar como coadjuvante no tratamento da abstinência alcoólica, associada aos 
benzodiazepínicos, constituindo-se numa alternativa de grande valor como bloqueador alfa adrenérgico. 

Nessa questão ocorreu; portanto, um problema, pois a abstinência alcoólica é tratada com benzodiazepínicos 
e, para os sintomas  adrenérgicos, a clonidina  é terapêutica específica.  

Deste modo, identifico uma condensação na formulação na questão 37 cuja pergunta principal aponta para  o  
tratamento da  abstinência alcoólica e cuja   resposta,  dada como certa no gabarito, referiu-se ao tratamento dos 
sintomas adrenérgicos que  poderão ser muito expressivos na abstinência alcoólica.  

Pelas razões acima apresentadas, entendo que é adequado a alteração do gabarito como indicado acima. 
 

CARGO: NUTRICIONISTA DA FAMÍLIA 
 
QUESTÃO 29 – ANULADA. As três assertivas apresentadas na questão, quais sejam: (1) Entender a questão do uso 
de álcool e outras drogas como problema de saúde pública; (2) Indicar o paradigma da redução de danos nas ações 
de prevenção e tratamento, como um método clínico-político inserido na perspectiva da clínica ampliada; e (3) 
Formular políticas que possam desconstruir o senso comum de que todo o usuário de droga é um doente que requer 
internação, prisão ou absolvição, referem-se, na verdade, a DIRETRIZES propostas pela Política de Atenção a Usuários 
de Álcool e outras Drogas, e assim estão descritas, na íntegra, na página 24. Nenhuma das alternativas encontra-se 
entre os OBJETIVOS do CAPS ad, que estão descritos na página 34 da política do Ministério da Saúde para a Atenção 
Integral a usuários de Álcool e Outras Drogas. Entende-se que o equívoco causado pela troca dos termos “Diretrizes” 
por “Objetivos” justifica a ANULAÇÂO da questão.  
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QUESTÃO 32 – MANTIDA. No Caderno de Atenção Básica n19, pg.33, realmente, são citados alguns aspectos 
relacionados a influencia da saúde oral e desnutrição em idosos, dos quais a cárie dentária não é citada, o que não 
significa não estar entre os aspectos. Entretanto, na referência da VITOLO (2008), Cap. 47, também indicada para a 
prova, a cárie dentária aparece como um dos fatores prevalentes em idosos que interferem no Estado nutricional, 
como refere a frase na página 460, “Outro fator que altera o estado nutricional do idoso é a saúde oral, 
principalmente pelo aumento da prevalência de caries dentárias...”. Desta forma considera-se a afirmação II da 
questão 32, correta, mantendo-se o gabarito.  

 
QUESTÃO 35 – MANTIDA. Segundo a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 que Cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN,  no Artigo 11 está definido que o CONSEA  (Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar) é responsável por convocar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, diferente do que 
diz a alternativa A, que coloca que o mesmo é “responsável por convocar as Conferências Estaduais de Segurança 
Alimentar”, desta forma, o gabarito está correto, visto que a alternativa A, contém uma afirmação que está incorreta. 
As Conferências Estaduais são de responsabilidade dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar, e não do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar. 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
QUESTÃO 29 – ANULADA. As três assertivas apresentadas na questão, quais sejam: (1) Entender a questão do uso 
de álcool e outras drogas como problema de saúde pública; (2) Indicar o paradigma da redução de danos nas ações 
de prevenção e tratamento, como um método clínico-político inserido na perspectiva da clínica ampliada; e (3) 
Formular políticas que possam desconstruir o senso comum de que todo o usuário de droga é um doente que requer 
internação, prisão ou absolvição, referem-se, na verdade, a DIRETRIZES propostas pela Política de Atenção a Usuários 
de Álcool e outras Drogas, e assim estão descritas, na íntegra, na página 24. Nenhuma das alternativas encontra-se 
entre os OBJETIVOS do CAPS ad, que estão descritos na página 34 da política do Ministério da Saúde para a Atenção 
Integral a usuários de Álcool e Outras Drogas. Entende-se que o equívoco causado pela troca dos termos “Diretrizes” 
por “Objetivos” justifica a ANULAÇÂO da questão. 
 
QUESTÃO 31 – MANTIDA. Nesta questão a resposta correta letra D baseia-se em citação literal do autor (p. 53/54) 
na obra Adendum: da  psicopatologia  à  psicodinâmica  do  trabalho.In:  Selma  Lancman  &  Laerte  I.  Sznelman 
(organizadores). CHRISTOPHE DEJOURS: DA PSICOPATOLOGIA À PSICODINÂMICA DO TRABALHO.  Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz/Brasília: Paralelo 15, 2004. pp.49-106 ISBN: 85-7541-044-X, conforme indicado na bibliografia.  
                                                                                    
QUESTÃO 34 – MANTIDA. Esta questão foi elaborada a partir de citação literal do autor (p. 57) na obra TYRANORI, 
R. Contratualidade e Reabilitação Psicossocial. In: PITTA, A. (org) Reabilitação Psicossocial no Brasil. São Paulo: 
Hucitec, 1996, conforme indicado na bibliografia, referindo-se especificamente ao conceito de autonomia.  

 
QUESTÃO 37 – MANTIDA. Nesta questão a resposta correta letra B baseia-se em citação literal do autor (p. 628) 
da referência LANCETTI, Antônio e AMARANTE, Paulo (2007) Saúde mental e saúde coletiva. Em: CAMPOS, Gastão W. 
de S. et al. Tratado de saúde coletiva, onde utiliza o termo questionado. 
 
QUESTÃO 38 – MANTIDA. Nesta questão a resposta correta letra C baseia-se em citação da referência ISMAEL, 
Silvia Maria Cury (org). Temas de prevenção, ensino e pesquisa que permeiam o contexto hospitalar. Cap. Psicologia 
Clínica Preventiva; Promoção da saúde, psicologia da saúde e a inserção neste diálogo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2005. Na página 40 está descrito que o psicólogo precisa aprimorar o diálogo transdisciplinar, tanto no que tange à 
atuação clínica como à científica. 
 
QUESTÃO 39 – MANTIDA. Nesta questão a resposta correta letra E baseia-se em citação literal do autor (p. 88) da 
referência ISMAEL, Silvia Maria Cury (org). Temas de prevenção, ensino e pesquisa que permeiam o contexto 
hospitalar. Cap. Terapia familiar sistêmica e sua aplicação no atendimento hospitalar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2005, conforme indicado na bibliografia.  
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CARGO: PSICÓLOGO DE SAÚDE MENTAL 
 
QUESTÃO 29 – MANTIDA. A questão é clara e está embasada na obra indicada na Bibliografia do Concurso: Saúde 
Mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial.  Salienta-se que na formulação da questão não é 
necessária a citação da Bibliografia, desde que a mesma esteja de acordo com o Edital.  As alegações apresentadas 
não se sustentam, tendo em vista tratar-se de conclusões dos candidatos e não do texto citado. A alternativa (A) 
Prescrever medicamentos é prática individual e não coletiva. Sobre isso, o texto afirma o seguinte: “A necessidade de 
medicação de cada usuário do CAPS deve ser avaliada constantemente com os profissionais do serviço. Os CAPS 
podem organizar a rotina de distribuição de medicamentos e/ou assessorar usuários e familiares quanto à sua 
aquisição e administração, observando-se o uso diferenciado e de acordo com o diagnóstico e com o projeto 
terapêutico de cada um (página 20). A promoção de trocas sociais, alternativa (D) é uma atividade comunitária 
porque extrapola a questão de grupo, abrindo espaço à participação da comunidade, enquanto a discussão e 
avaliação do serviço, alternativa (E) é atividade das Assembléias ou Reuniões de organização dos serviços, que reúne 
técnicos, usuários, familiares e outros convidados com função mais abrangente do que o grupo e a 
comunidade, apresentando caráter propositivo-deliberativo, quando todos juntos discutem, avaliam e propõem 
encaminhamentos para o serviço. A página 17 da obra é esclarecedora ao afirmar: “Os CAPS oferecem diversos 
tipos de atividades terapêuticas, por exemplo: psicoterapia individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, atividades 
comunitárias, atividades artísticas, orientação e acompanhamento do uso de medicação, atendimento domiciliar e aos 
familiares. Algumas dessas atividades são feitas em grupo, outras são individuais, outras destinadas às 
famílias, outras são comunitárias. Quando uma pessoa é atendida em um CAPS, ela tem acesso a vários recursos 
terapêuticos:  
•  Atendimento individual: prescrição de medicamentos, psicoterapia, orientação;  
• Atendimento em grupo: oficinas terapêuticas, oficinas expressivas, oficinas geradoras de renda, oficinas de 
alfabetização, oficinas culturais, grupos terapêuticos, atividades esportivas, atividades de suporte social, grupos de 
leitura e debate, grupos de confecção de jornal;  
• Atendimento para a família: atendimento nuclear e a grupo de familiares, atendimento individualizado a 
familiares, visitas domiciliares, atividades de ensino, atividades de lazer com familiares;  
• Atividades comunitárias: atividades desenvolvidas em conjunto com associações de bairro e outras instituições 
existentes na comunidade, que têm como objetivo as trocas sociais, a integração do serviço e do usuário com a 
família, a comunidade e a sociedade em geral. Essas atividades podem ser: festas comunitárias, caminhadas com 
grupos da comunidade, participação em eventos e grupos dos centros comunitários;  
• Assembléias ou Reuniões de Organização do Serviço: a Assembléia é um instrumento importante para o 
efetivo funcionamento dos CAPS como um lugar de convivência. É uma atividade, preferencialmente semanal, que 
reúne técnicos, usuários, familiares e outros convidados, que juntos discutem, avaliam e propõem 
encaminhamentos para o serviço.”  
Quanto às atividades de suporte social (página 22) são “projetos de inserção no trabalho, articulação com os serviços 
residenciais terapêuticos, atividades de lazer, encaminhamentos para a entrada na rede de ensino, para obtenção de 
documentos e apoio para o exercício de direitos civis através da formação de associações de usuários e/ou familiares”. 
São atividades mais operacionais e não estão incluídas no rol das atividades comunitárias/trocas sociais. Portanto, 
ratifica-se a alternativa C como a correta.  
 
QUESTÃO 30 – MANTIDA. A partir da menção do candidato que reconhece que a resposta correta à questão está 
na página 419 na obra de DRUMOND Jr, M. Epidemiologia em Serviços de Saúde: Conceitos, Instrumentos e Modos 
de fazer. In: CAMPOS, G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva, mas que, ao mesmo tempo afirma que a resposta 
“corretamente possível está na alternativa A.” Em sua justificativa cita um trecho do texto extraído da página 420: 
“Consideramos os serviços de saúde como espaços institucionais onde profissionais e equipes atuam com a missão de 
produzir saúde individual e coletiva. O uso da epidemiologia vai contribuir com essa missão produzindo conhecimento 
e desenvolvendo ações de impacto (...)”. A banca reitera a alternativa D como a correta, tendo em vista que 
alternativa A: “abordagem teórico-metodológica de produção do conhecimento” não é específica da Epidemiologia, 
mas da educação em saúde que trata dos processos formativos do SUS. Reitera-se que as ações do SUS, de acordo 
com seus princípios e diretrizes devem produzir conhecimento e impacto, mas não é função ou papel da Epidemiologia 
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desenvolver abordagem teórica-metodológica de produção do conhecimento, tendo em vista ser uma ciência que 
estuda o processo saúde-doença na comunidade, analisando a distribuição e os fatores determinantes das 
enfermidades e dos agravos à saúde coletiva e sugerindo medidas específicas de prevenção, de controle ou de 
erradicação. Ratifica-se a resposta D como a correta. 
 

QUESTÃO 31 – MANTIDA. Nesta questão a resposta correta letra C, baseia-se em citação literal conforme a 
bibliografia indicada CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL 3., 2001, Brasília. Relatório Final. Brasília, DF: 
Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 2001. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/saude_mental.pdf. O artigo 274 está relacionado ao item III 
Financiamento. A questão solicita a Política de formação, pesquisa e capacitação de recursos humanos em saúde 
mental no SUS (p.72) que está relacionada ao item II Recursos Humanos. 
 
QUESTÃO 33 – MANTIDA. Nesta questão a resposta correta letra E, baseia-se em citação literal (p. 106, 109 e 118) 
conforme referência CUNHA, J.A.  & col. Psicodiagnóstico – V. 5. ed. Revisada e ampliada. Porto Alegre: Artmed, 
2000. 
 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
 
QUESTÃO 29 – ANULADA. As três assertivas apresentadas na questão, quais sejam: (1) Entender a questão do uso 
de álcool e outras drogas como problema de saúde pública; (2) Indicar o paradigma da redução de danos nas ações 
de prevenção e tratamento, como um método clínico-político inserido na perspectiva da clínica ampliada; e (3) 
Formular políticas que possam desconstruir o senso comum de que todo o usuário de droga é um doente que requer 
internação, prisão ou absolvição, referem-se, na verdade, a DIRETRIZES propostas pela Política de Atenção a Usuários 
de Álcool e outras Drogas, e assim estão descritas, na íntegra, na página 24. Nenhuma das alternativas encontra-se 
entre os OBJETIVOS do CAPS ad, que estão descritos na página 34 da política do Ministério da Saúde para a Atenção 
Integral a usuários de Álcool e Outras Drogas. Entende-se que o equívoco causado pela troca dos termos “Diretrizes” 
por “Objetivos” justifica a ANULAÇÂO da questão. 
 


