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De acordo com o Edital de Abertura 01/01/2016 que rege este Concurso 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. 
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CARGO(S): AUTOAVALIAÇÃO - EDUCAÇÃO FÍSICA, AUTOAVALIAÇÃO - ENFERMAGEM, 
AUTOAVALIAÇÃO - FARMÁCIA, AUTOAVALIAÇÃO - FISIOTERAPIA, AUTOAVALIAÇÃO - 

FONOAUDIOLOGIA, AUTOAVALIAÇÃO - NUTRIÇÃO, AUTOAVALIAÇÃO - ODONTOLOGIA, 
AUTOAVALIAÇÃO - PSICOLOGIA, AUTOAVALIAÇÃO - SERVIÇO SOCIAL, AUTOAVALIAÇÃO - 

TERAPIA OCUPACIONAL, AUTOAVALIAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ACESSO DIRETO - 
EDUCAÇÃO FÍSICA, ACESSO DIRETO - ENFERMAGEM, ACESSO DIRETO - FARMÁCIA, ACESSO 
DIRETO - FISIOTERAPIA, ACESSO DIRETO - FONOAUDIOLOGIA, ACESSO DIRETO - NUTRIÇÃO, 

ACESSO DIRETO - ODONTOLOGIA, ACESSO DIRETO - PSICOLOGIA, ACESSO DIRETO - SERVIÇO 
SOCIAL, ACESSO DIRETO - TERAPIA OCUPACIONAL, ACESSO DIRETO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão D está correta, em conformidade com o disposto no 
Artigo 4º da Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990: “Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o 
art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com: I - Fundo de Saúde; II - 
Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 1990; 
III - Plano de saúde; IV - Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990; V - Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; VI - 
Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para 
sua implantação”. O Art. 3°, anteriormente citado, especifica que “os recursos referidos no inciso IV do art. 2° 
desta lei serão repassados de forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de 
acordo com os critérios previstos no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990”, enquanto o Art. 2º, 
inciso IV discorre sobre a “cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal”. Verifica-se, portanto, que os itens dispostos nas alternativas I, II, III e IV fazem 
parte do rol daqueles que devem ser implementados para o recebimento de recursos financeiros para 
cobertura de ações e serviços de saúde, o que não se aplica às Conferências de Saúde. Destaca-se que o 
enunciado da questão solicita a indicação dos itens exigidos dentre as alternativas apresentadas e não 
especifica a obrigatoriedade de que todos aqueles dispostos na lei sejam descritos na resposta. Destaca-se, 
também, que a alternativa III não especifica a forma de composição do Conselho de Saúde, tornando 
improcedente a alegação de que estaria incorreta, uma vez que não há descrição de que não deverá ser 
paritária. Mantém-se, portanto, o gabarito divulgado. 
 
 



QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'C'. Em conformidade com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
destaca-se: - A alternativa A é considerada incorreta conforme o disposto no Artigo 6º, § 1º e § 2º da referida 
lei. Apesar de competir ao SUS a execução de ações de vigilância epidemiológica, sua definição está incorreta 
na alternativa apresentada. A vigilância epidemiológica se caracteriza como um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. A vigilância sanitária, por sua vez, é caracterizada como um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde; - A alternativa C não apresenta informação incorreta, uma vez que, em conformidade com o disposto 
no Artigo 36º do Capítulo III (Da Organização, da Direção e da Gestão) da referida Lei, o processo de 
planejamento do SUS deve ser ascendente, do nível local ao federal, e deve compatibilizar as necessidades 
da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde das três esferas de gestão.  
Mantém-se, portanto, o gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 07 - ANULADA. Em conformidade com o Caderno de Atenção Básica no 39 (CAB 39): 
- Alternativa I está correta, uma vez que o NASF pode atuar no apoio para análise de problemas e elaboração 
conjunta de propostas de intervenção, na realização de ações clínicas ou coletivas diretamente com os 
usuários e no apoio à organização do processo de trabalho das equipes vinculadas. Na afirmativa desse item, 
não há menção ao modo como o NASF define ou realiza as intervenções clínicas ou coletivas específicas 
diretamente com os usuários, ressaltando-se que o NASF tem os usuários da Atenção Básica com um de 
seus públicos-alvo e que a realização de ações assistenciais diretamente com os mesmos é uma das funções 
dessa equipe descrita no CAB 39. O atendimento individual específico, por exemplo, é realizado apenas pelo 
profissional do NASF diretamente com os usuários, conforme pactuação com as equipes apoiadas. Destaca-
se, também que os termos “equipes apoiadas” e “equipes vinculadas” são considerados equivalentes no CAB, 
ambos se referindo às equipes de Saúde da Família e/ou equipes de Atenção Básica que podem estar para 
populações específicas (equipe Consultório na Rua, equipe ribeirinha e fluvial) que se vinculam ao NASF, 
conforme modalidade de Núcleo implantado. Desse modo, a afirmativa mantém-se correta. 
- A alternativa II está correta, sendo fundamental reconhecer que o NASF tem dois públicos-alvo diretos: as 
equipes apoiadas e os usuários do SUS em seu contexto de vida, conforme disposto na página 17 do CAB 
39. O equilíbrio entre atividades clínico-assistenciais e técnico-pedagógicas deve ser uma busca, o que 
dependerá da realidade territorial, considerando toda a equipe e cada profissional isoladamente. Assim, a 
partir das demandas e necessidades identificadas a cada momento, o NASF pode atuar tanto para apoiar as 
equipes na análise dos problemas e na elaboração conjunta de propostas de intervenção, quanto diretamente 
na realização de ações clínicas ou coletivas com os usuários, quando se fizer necessário, de modo integrado 
e corresponsável. Os atendimentos individuais específicos do NASF, por exemplo, estão previstos no CAB 39 
como um dos elementos estruturantes de sua agenda, devendo ser realizados após regulação e pactuação 
com as equipes de AB vinculadas, atrelados a um projeto terapêutico produzido conjuntamente. 
- A alternativa III está incorreta, pois ao fazer parte da Atenção Básica, o NASF não se constitui como um 
serviço com espaço físico independente. Isso quer dizer que os profissionais do Núcleo utilizam-se do próprio 
espaço das Unidades Básicas de Saúde e do território adstrito para o desenvolvimento do seu trabalho. 
- A alternativa IV foi considerada incorreta no gabarito inicialmente divulgado, uma vez que o NASF 
desenvolve trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: clínico-assistencial e 
técnico-pedagógica. A primeira produz ou incide sobre a ação clínica direta com os usuários; e a segunda 
produz ação de apoio educativo com e para as equipes, agregando recursos de saber e buscando aumentar 
sua capacidade para a resolução dos problemas (transferência tecnológica). São exemplos de resultados que 
podem ser alcançados sob a ótica de que estão associados à dimensão assistencial do apoio matricial o 
número de casos atendidos, seja individual ou compartilhado, nas UBS ou em domicílio. Já às ações de 
suporte técnico-pedagógico, o CAB associa resultados como a melhoria da resolubilidade das equipes 
vinculadas a partir de ações de discussão de casos ou atendimento conjunto com a eSF/eAB, por exemplo. 
Na página 93, o CAB reforça que as ações de suporte técnico-pedagógico visam a ampliar a capacidade 
resolutiva da própria equipe de Saúde da Família, exemplificando-as como discussões de caso, atendimentos 
compartilhados, etc. Estando a dimensão assistencial relacionada com a ação clínica direta com o usuário, as 
discussões de caso podem não ser consideradas exemplos de ações nesse sentido como afirmado na 
alternativa IV, estando mais relacionadas à dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial. Entretanto, na 
página 22, o CAB coloca que “para realização do trabalho, inúmeras atividades podem ser desenvolvidas, 
que abrangem tanto a dimensão clínica e sanitária quanto a pedagógica (ou até ambas ao mesmo tempo), a 
saber: discussões de casos (...)”, o que torna ambígua a compreensão sobre a definição de que a discussão 
de caso estaria relacionada exclusivamente à dimensão técnico-pedagógica do apoio matricial. Por esse 
motivo, defere-se o anulamento da questão.- A alternativa V em conformidade com o CAB 39, está correta. O 
trabalho do NASF é orientado pelo referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Aplicado à Atenção 
Básica, isso significa, em síntese, uma estratégia de organização do trabalho em saúde que acontece a partir 
da integração de equipes de Saúde da Família (com perfil generalista) envolvidas na atenção às 



situações/problemas comuns de dado território com equipes ou profissionais com outros núcleos de 
conhecimento diferentes dos profissionais das equipes de AB. A atuação utilizando a lógica do apoio matricial 
significa compartilhamento/colaboração, mesmo em situações em que sejam realizadas intervenções 
específicas do profissional do NASF. Nesses casos, a equipe de referência deve participar na definição das 
ações e na sua avaliação, buscando aprimorar o seu próprio fazer em saúde. Anula-se, portanto, a questão 
07. 
 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme referência indicada no edital deste processo seletivo 
(MENDES, 2012, p.59): “O primeiro contato implica a acessibilidade e o uso de serviços para cada novo 
problema ou novo episódio de um problema para os quais se procura atenção à saúde. A longitudinalidade 
constitui a existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do 
tempo, num ambiente de relação mútua de confiança e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e 
famílias. A integralidade significa a prestação, pela equipe de saúde, de um conjunto de serviços que atendam 
às necessidades da população adscrita nos campos da promoção, da prevenção, da cura, do cuidado, da 
reabilitação e da paliação, a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde 
e o reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam as doenças. A 
coordenação conota a capacidade de garantir a continuidade da atenção, através da equipe de saúde, com o 
reconhecimento dos problemas que requerem seguimento constante e se articula com a função de centro de 
comunicação das Redes de Atenção à Saúde. (...) A orientação comunitária significa o reconhecimento das 
necessidades das famílias em função do contexto físico, econômico e social em que vivem, o que exige uma 
análise situacional das necessidades de saúde das famílias numa perspectiva populacional e a sua integração 
em programas intersetoriais de enfrentamento dos determinantes sociais da saúde proximais e 
intermediários”. Mantém-se, portanto, o gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. Em conformidade com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, destaca-se: - A alternativa A está incorreta, pois, conforme o Art. 5º do referido Decreto, ?para ser 
instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: I - atenção primária; II - urgência 
e emergência; III - atenção psicossocial; IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e V - vigilância 
em saúde?. A alternativa, portanto, encontra-se incorreta ao não mencionar a obrigatoriedade de inserção de 
ações e serviços de atenção psicossocial nas Regiões de Saúde, que se constituem parte do mínimo exigido 
para sua implantação (a não inserção dessas ações e serviços torna inviável a instituição da Região de 
Saúde). - A alternativa E encontra-se incorreta, pois, conforme o Art. 7º do referido Decreto, ?As Redes de 
Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em 
consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores?. Ao contrário, a alternativa indica que 
as Regiões de Saúde (consideradas espaços geográficos contínuos constituídos por agrupamentos de 
municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde) estarão compreendidas no âmbito das Redes, que 
são conjuntos de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade 
de garantir a integralidade da assistência à saúde. - Portanto, a alternativa D mantém-se correta, conforme 
dispõe o Art. 11º do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Mantém-se, portanto, o gabarito divulgado. 
 
QUESTÃO: 10 - ANULADA. A alternativa C pode causar dubiedade semântica, confundindo os candidatos 
ao não expressar claramente que o número de pessoas citado se refere à população adscrita às equipes de 
Saúde da Família e não ao número de pessoas/profissionais que compõem essa equipe. 
Anula-se, portanto, a questão 10. 
 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo a Lei 8080 de 1990, um dos princípios fundamentais do 
SUS é a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e qualquer ação 
de impeça ou negue o acesso do usuário aos serviços do SUS fere esse princípio. Por outro lado, o princípio 
da equidade reconhece que há diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades das pessoas e 
o atendimento deve considerar essas diferenciações (por exemplo, classificação de risco, programas de saúde 
a populações específicas, etc). Para que se considere essas diferenciações trazidas pelo princípio da 
equidade, é necessário, anteriormente, permitir que o usuário tenha acesso ao sistema. Portanto, a resposta 
correta é a letra A (universalidade), uma vez que, no caso descrito, o usuário teve o acesso aos serviços do 
SUS impedido. 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'B'. O artigo segundo do Decreto 7508, de 2011, que regulamenta a 
Lei 8080, de 1990, considera os seguintes conceitos: I – Região de Saúde: 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, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde? IV - 
Comissões Intergestores: instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS? VI - Rede de Atenção à Saúde: conjunto de ações e serviços de 
saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da 
assistência à saúde. Considerando esses conceitos, a única assertiva correta da questão é a III (Comissões 
Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras 
da gestão compartilhada do SUS) e, portanto, a resposta correta é a letra B. 
 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão A está correta – confirmada na bibliografia do Caderno 
de Atenção Primária – no. 28, volume 1 -Acolhimento à demanda espontânea– Item 2.2, pag. 20, parágrafo 1 
e 2. Ela não diz que são exclusivas, somente que são necessárias.  
 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'B'. Respostas de acordo com a bibliografia: MENDES, E. V. As Redes 
de Atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. Pg 47. A) Afetam 
primordialmente os indivíduos do sexo masculino. Conforme bibliografia – Redes de Atenção – Pg 47 – Mito 
5 - Isso não é verdade porque as doenças crônicas, inclusive as doenças cardiovasculares, afetam mulheres 
e homens de maneira quase igual. B) Afetam principalmente os países de baixa e média renda - esses países 
apresentam uma dupla ou tripla carga das doenças e estão no centro de antigos e novos desafios de saúde 
pública. C) A prevenção e o controle são caros demais para o sistema. Conforme bibliografia – Redes de 
Atenção – Pg 47 – Mito 8 – Isso não é verdade porque há uma gama de intervenções sobre as doenças 
crônicas que são economicamente viáveis e propiciam um ótimo retorno para os investimentos, mesmo nas 
regiões mais pobres. D) Os países de baixa e média renda deveriam controlar as doenças infecciosas antes 
das doenças crônicas. Conforme bibliografia – Redes de Atenção – Pg 47 – Mito 2 - Isso não é verdade porque 
esses países apresentam uma dupla ou tripla carga das doenças e estão no centro de antigos e novos 
desafios de saúde pública. E) São resultados de estilos de vida não saudáveis, conforme bibliografia – Redes 
de Atenção – Pg 47 – Mito 6 - Isso não é verdade porque leva a uma vitimização das pessoas portadoras de 
doenças crônicas e a responsabilização individual só pode ter efeito total onde as pessoas têm acesso igual 
a uma vida saudável e recebem apoio para tomar decisões saudáveis. 
 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme Política, a Atenção Básica utiliza tecnologias de elevada 
complexidade e baixa densidade. Também conforme a Política (pg 45, item XI) uma das atribuições dos 
profissionais é garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção básica. 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

CARGO(S): AUTOAVALIAÇÃO - EDUCAÇÃO FÍSICA, ACESSO DIRETO - EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'B'. O conteúdo segue online, em todos os principais sites de busca 
verificados, a obra está online. O link disponibilizado no momento de publicação do edital estava funcional, no 
entanto, por alguma razão a obra não se encontra mais naquele sítio. Por outro lado, caberia aos candidatos 
quando da publicação do Edital alertar se o link que não estivesse antes da prova e efetuado a devida 
reclamação neste período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. Em resposta ao recurso (1), a referida bibliografia consta da 
relação conhecimentos específicos (Profissão Educação Física) desse processo seletivo na ordem de número 
5 da lista de bibliografias indicadas. A Bibliografia utilizada - BILIBIO, L. F.; DAMICO, J. G. S. Carta à um 
jovem professor. Cadernos de Formação RBCE, v. 2, p. 92/8- 103, 2011 - estava disponível no link 
apresentado, ainda que não fosse o caminho direto o sítio da Revista Brasileira de Ciências do Esporte 
responsável pelos Cadernos de Formação indica deste modo como acessá-lo: Os Cadernos de Formação 
RBCE (ISSN 2175-3962) é uma publicação com periodicidade semestral do Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte (CBCE), estando disponível à comunidade tanto em versão digital como impressa. Associados à 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), mas com propósitos e formato diferenciados, os Cadernos 
RBCE publicam trabalhos que contemplam experiências relacionadas à prática de ensino de Educação Física, 
objetivando compartilhar estudos, análises, propostas, comentários, relatos, práticas e atividades que foram 
ou estão sendo desenvolvidas em escolas e demais instituições no Brasil e também em outros países da 
América Latina. Para acessar a plataforma dos Cadernos de Formação RBCE clique em: 
http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos. Além disso, todos os candidatos ao utilizarem os principais sites 
de busca com o título do artigo, encontraria com facilidade o mesmo. Finalmente quando da publicação do 
Edital os links que não estivessem em funcionamento deveriam ser vistos antes da prova e efetuado a 
reclamação neste período. Além disso, o artigo todo é baseado na noção de que a ciência para ser de 
qualidade precisa dialogar com perspectivas teóricas diversas, e nisso uma revisão de literatura em que se 
examine exaustivamente as diferentes faces de um tema ou questão através do estado da arte é o caminho 
para se ter êxito. A resposta correta exigia a leitura interpretativa do artigo, já que em vários momentos os 
autores deixam claras suas críticas a um determinado modo de fazer ciência, muito comum nos dias de hoje. 
como nos excertos abaixo: Este “outro” pode ser desempenhado pelas mesmas pessoas que têm vontade de 
afirmar X; que tem compromisso com X e que ganham a vida com X. Contudo, estes pensadores terão que 
fazer um exercício de afastamento, de estranhamento em relação a essa vontade. É preciso estranhar o 
íntimo, o muito próximo, o conhecido, para criar condições de possibilidade para novas afirmações de X. Neste 
exercício, o encontro com outras perspectivas, outras abordagens, outros referenciais teóricos que divergem 
da repetição unívoca, potencializam as criações sobre X. É fundamental surpreender X. Fazer novas 
perguntas sobre X. Ousar pensar aquilo que não é pensado na repetição unívoca. É no confronto com estas 
perguntas e estes pensamentos que X vai se fortalecer. Está colocado aí o medo do enfraquecimento de X? 
Sim, está; esta é a ousadia da produção de conhecimento. Não se expor a este ousar é – na grande 
maioria das vezes – arriscar-se mais ainda: o ufanismo dogmático. 
 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 27 tem como chave de resposta "a culpabilização e 
exclusão de indivíduos que não seguem o estilo de vida ativo". A resposta A seria errônea uma vez que que 
a noção de estilo de vida ativo toma como pressuposto a individualidade biológica, A resposta B poderia estar 
certa desde que ela levasse os contextos de vida dos indivíduos. A resposta C é a correta porque é através 
do entendimento da relação causal e biológica que a noção de estilo de vida se desenvolve e é prescrita. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Dever-se-ia ter entrado com recurso no período que antecedeu a 
prova, sugerindo o acréscimo de um link. A falta do mesmo não é suficiente para alterar ou anular a questão 
tendo em vista que esta bibliografia constava no edital: BAGRICHEVSKY, Marcos; ESTEVAO, Adriana; 
PALMA, Alexandre (org.). A Saúde em Debate na Educação Física. Volume 3. Ilheus: Editus Editora da UESC, 
Volume 3, 2007. Além do exposto, a questão foi construída de acordo com a Bibliografia: BAGRICHEVSKY, 
Marcos; PALMA, Alexandre; ESTEVÃO, Adriana (org.). A Saúde em Debate na Educação Física. Blumenau, 
SC: Edibes, 2003. Artigo 3:  Desigualdade Social e Atividade Física – William Waissmann, página 53. 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'C'. Dever-se-ia ter entrado com recurso no período que antecedeu a 
prova, sugerindo o acréscimo de um link. A falta do mesmo não é suficiente para alterar ou anular a questão 
tendo em vista que esta bibliografia constava no edital: BAGRICHEVSKY, Marcos; ESTEVAO, Adriana; 
PALMA, Alexandre (org.). A Saúde em Debate na Educação Física. Volume 3. Ilheus: Editus Editora da UESC, 
Volume 3, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARGO(S): AUTOAVALIAÇÃO - FARMÁCIA, ACESSO DIRETO – FARMÁCIA 

 
 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'B'. Respondendo ao recurso apresentado, segundo as Diretrizes para 
Estruturação de Farmácias no Âmbito do Sistema Único de Saúde (página 16), os serviços farmacêuticos no 
SUS têm a finalidade de propiciar o acesso qualificado aos medicamentos essenciais disponibilizados pela 
rede pública a seus usuários e são integrados aos serviços de saúde, compreendendo atividades 
administrativas que têm por finalidade garantir a disponibilidade adequada de medicamentos, sua qualidade 
e conservação; serviços assistenciais que garantam a efetividade e segurança da terapêutica e sua avaliação, 
obtenção e difusão de informações sobre medicamentos e sobre saúde na perspectiva da educação em saúde 
e educação permanente da equipe de saúde. Desta forma, estão divididos em dois tipos: 1) Serviços 
Farmacêuticos Técnico-Gerenciais (página 17): São serviços que exigem profissionais capacitados para 
aplicar conhecimentos e informações epidemiológicas, administrativas e gerenciais para o planejamento e 
execução das ações. O acesso a essas informações e aos mecanismos de trabalho relacionados deve ser 
ofertado pelo gestor central e pela equipe local de saúde. Engloba a Programação de Medicamentos, a 
Solicitação/Requisição de Medicamentos, e o Descarte de Resíduos de Saúde. 2) Serviços Farmacêuticos 
Técnico-Assistenciais (página 22): São serviços que necessitam de equipe plenamente capacitada para 
aplicar conhecimentos sobre os medicamentos, a terapêutica, as habilidades e as competências para 
estabelecer a relação com os usuários dos serviços e a equipe de profissionais de saúde. Destaca-se, nesse 
contexto, a importância da comunicação. Engloba a Dispensação (página 23), a Orientação Farmacêutica, o 
Seguimento Farmacoterapêutico, Educação em Saúde um Suporte Técnico para a Equipe de Saúde. 
Portanto, está bem descrito e claro na literatura citada que Dispensação está inserida nos Serviços 
Farmacêuticos Técnico-Assistenciais. 
 
Legenda: Inserção da Dispensação de acordo com "Diretrizes para Estruturação de Farmácias no âmbito do 

SUS"  

 
 

 



 
CARGO(S): AUTOAVALIAÇÃO - ENFERMAGEM, ACESSO DIRETO – ENFERMAGEM 

 
 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva III é Verdadeira, visto que consta, na sua íntegra, na 
bibliografia recomendada, na página 78 (BRASIL, Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica. Saúde 
da Criança: Aleitamento Materno e alimentação complementar. 2ª edição. Caderno nº. 23. Brasília, DF, 2015.). 
Assim sendo, a questão 22 será mantida. 
 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme a bibliografia indicada "MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Caderno de Atenção Básica Nº 32. Atenção ao pré-natal de baixo risco, Brasília, 2012.": 
- página 57 - entre os fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica 
está relacionada "Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos"; 
- pagina 58 a 60 - Fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco:  
Fatores relacionados às condições prévias: 
- Cardiopatias; 
- Pneumopatias graves (incluindo asma brônquica); 
- Nefropatias graves (como insuficiência renal crônica e em casos de transplantados); 
- Endocrinopatias (especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo); 
- Doenças hematológicas (inclusive doença falciforme e talassemia); 
- Hipertensão arterial crônica e/ou caso de paciente que faça uso de anti-hipertensivo 
(PA>140/90mmHg antes de 20 semanas de idade gestacional – IG); 
- Doenças neurológicas (como epilepsia); 
- Doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento (psicoses, depressão grave etc.); 
- Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, outras colagenoses); 
- Alterações genéticas maternas; 
- Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar; 
- Ginecopatias (malformação uterina, miomatose, tumores anexiais e outras); 
- Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária (USG 
com malformação fetal) e outras DSTs (condiloma); 
- Hanseníase; 
- Tuberculose; 
- Dependência de drogas lícitas ou ilícitas; 
- Qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento especializado. 
Fatores relacionados à história reprodutiva anterior: 
- Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, principalmente se for de causa desconhecida; 
- História prévia de doença hipertensiva da gestação, com mau resultado obstétrico e/ouperinatal 
(interrupção prematura da gestação, morte fetal intrauterina, síndrome Hellp, eclâmpsia, internação da mãe 
em UTI); 
- Abortamento habitual; 
- Esterilidade/infertilidade. 
Fatores relacionados à gravidez atual: 
- Restrição do crescimento intrauterino; 
- Polidrâmnio ou oligoidrâmnio; 
- Gemelaridade; 
- Malformações fetais ou arritmia fetal; 
- Distúrbios hipertensivos da gestação (hipertensão crônica preexistente, hipertensão gestacional ou 
transitória); 
Obs.: É necessário que haja evidência de medidas consecutivas que sugiram hipertensão. Nestas 
situações, não se deve encaminhar o caso com medida isolada. Em caso de suspeita de pré-
eclâmpsia/eclâmpsia, deve-se encaminhar a paciente à emergência obstétrica. 
- Infecção urinária de repetição ou dois ou mais episódios de pielonefrite (toda gestante com pielonefrite 
deve ser inicialmente encaminhada ao hospital de referência, para avaliação); 
- Anemia grave ou não responsiva a 30-60 dias de tratamento com sulfato ferroso; 
- Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária (USG 
com malformação fetal) e outras DSTs (condiloma); 
- Infecções como a rubéola e a citomegalovirose adquiridas na gestação atual; 
- Evidência laboratorial de proteinúria; 
- Diabetes mellitus gestacional; 
- Desnutrição materna severa; 
- Obesidade mórbida ou baixo peso (nestes casos, deve-se encaminhar a gestante para avaliação 
nutricional); 
- NIC III (nestes casos, deve-se encaminhar a gestante ao oncologista); 



- Alta suspeita clínica de câncer de mama ou mamografia com Bi-rads III ou mais (nestes casos, deve-se 
encaminhar a gestante ao oncologista); 
- Adolescentes com fatores de risco psicossocial. 
Como entre os "fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco" não menciona 
"Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos" a questão 25 será mantida. 
 
QUESTÃO: 28 - ANULADA. Considerando que a Portaria que " Dispõe sobre a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em 
que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem" é a Portaria COFEN 358/2009 e não a Portaria 328/2009, 
transcrita equivocadamente na bibliografia do edital, a questão deverá ser anulada. 
 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'D'. Na Bibliografia recomendada "BRASIL, M S. DENGUE manual 
enfermagem. Série A. Normas e Manuais Técnicos. 2ª Ed.Brasília – DF; 2013", página 29, são condutas no 
Grupo C, entre outras: 'Todos os pacientes classificados neste grupo deverão permanecer internados por no 
mínimo 48 horas. a) Providenciar acesso venoso periférico calibroso imediatamente, de preferência na fossa 
antecubital. b) Providenciar a reposição volêmica imediatamente (fase de expansão: 20 ml/kg/hora em duas 
horas, conforme prescrição médica). c) Controlar rigorosamente o gotejamento da infusão venosa de 30 em 
30 minutos. ATENÇÃO! A utilização de instrumentos para o controle rigoroso do gotejamento da infusão pode 
garantir o sucesso do tratamento instituído e prevenir complicações.' Frente ao exposto, a questão 30 será 
mantida. 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo a bibliografia utilizada, BRASIL, Ministério da Saúde – 
Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa – Protocolos de Atenção Básica. Saúde das Mulheres. 1ª. Edição, 
230p.:il. Brasília, DF – 2016. Na primeira afirmativa estão faltando os seguintes exames: Teste de proteinúria, 
teste de tolerância lactose, toxoplasmose IgG e IgM, logo ela é falsa, o que inviabiliza a alternativa B como 
correta. Conforme o protocolo da bibliografia divulgada (pag 78), a terceira afirmativa está correta, pois “pela 
medida da altura do fundo do útero, até a 6ª semana, não ocorre alteração do tamanho uterino”.  
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo a bibliografia do edital, pag. 15 e 16, o uso de 
imunodepressores (prednisona na dose de 2mg/kg/dia ou mais para crianças; 20 mg/dia ou mais para adulto, 
por mais de duas semanas) ou outras terapêuticas imunodepressoras (quimioterapia antineoplásica, 
radioterapia etc.) são contraindicações relativas. Na afirmativa referida da prova, estes fatores estão como 
contraindicações absolutas, o que não é verdade. Logo esta afirmativa está errada. A questão está mantida.  
 

 
CARGO(S): AUTOAVALIAÇÃO - ODONTOLOGIA, ACESSO DIRETO – ODONTOLOGIA 

 
 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a bibliografia utilizada: Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Assistência à Saúde. Instituto Nacional de Câncer.- INCA, Falando Sobre Câncer da Boca. – 
Rio de Janeiro: INCA, 2002, pág 17 - 6o parágrafo - O uso do tabaco, quer fumado (cigarro, cachimbo, charuto, 
cigarro de palha), mascado (fumo de rolo) ou aspirado (rapé), constitui um dos principais fatores de risco do 
câncer da cavidade bucal, o que é confirmado por estudos epidemiológicos em todo o mundo. Assim, de 
acordo com a bibliografia utilizada, a alternativa que contempla essa frase é correta. 
 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com bibliografia utilizada: Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Assistência à Saúde. Instituto Nacional de Câncer.- INCA, Falando Sobre Câncer da Boca. – 
Rio de Janeiro: INCA, 2002, pág 47, que trata do autoexame da boca; há o item O QUE PROCURAR no 
autoexame e seguem-se as alternativas. Foram essas alternativas (que estão a seguir) que foram colocadas 
na questão: 
 
* Mudanças na aparência dos lábios e parte interna da boca 
* Endurecimentos 
* Caroços 
* Feridas 
* Sangramento 
* Inchações 
* Áreas dormentes 
* Dentes amolecidos ou quebrados 
 
 
 



QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. Nesta questão a pergunta era "QUAIS AS CONDIÇÕES 
PESQUISADAS NO SB BRASIL 2010"? De acordo com a bilbiografia utlizada: Brasil. Ministério da Saúde. 
Pesquisa Nacional de Saúde Bucal - SB Brasil 2010: Principais resultados. Brasília. 2011 - página 14, item 
4.3 ( 4.3.1 até 4.3.7 ), as CONDIÇÕES PESQUISADAS e consideradas corretas na questão 25, foram: 
 
- Cárie Dentária 
- Condição Periodontal 
- Traumatismo Dentário 
- Oclusão Dentária 
- Fluorose Dentária 
- Edentulismo (uso e necessidade de prótese dentária) 
- Condição socioeconômica, utilização de serviços odontológicos e autopercepção em saúde bucal 
 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. Nesta questão solicitava-se que se assinalassem os FATORES 
DETERMINANTES para a cárie dentária. De acordo com a bibliografia utilizada: Brasil. Ministério da Saúde. 
Cadernos de Atenção Básica número 17 - Saúde Bucal. Brasília. 2006, pág 32, item 1.2, os principais fatores 
de risco para cárie dentária são: 
 
* Fatores culturais e sócio-econômicos. 
* Falta de acesso ao flúor. 
* Deficiente controle mecânico do biofilme (placa bacteriana). 
* Consumo excessivo e freqüente de açúcar. 
* Xerostomia 
 
Dessa forma, acesso ao flúor não é fator de risco para a cárie, mas a FALTA de acesso sim. Da mesma forma, 
o controle do biofilme não é fator de risco para a cárie dentária, mas o DEFICIENTE CONTROLE do biofilme 
sim. Assim, os itens apresentados e que representam fatores de risco para a cárie dentária, de acordo com a 
bibliografia utilizada, são apenas os apresentados nas alternativas I, IV e V. 
 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a bibliografia utilizada: Antunes, JLF; Peres, MA. 
Fundamentos de Odontologia: Epidemiologia da Saúde Bucal. Capítulo sobre Halitose, na pág 222 " O ph tem 
um papel regulador central na formação do mau hálito; um ph ácido reduz ou inibe a formação do odor, 
enquanto um ph perto da neutralidade e alcalino favorece". Da mesma forma, na pág.225 consta que "o 
halitofóbico tende a ficar com raiva ou descrente da pessoa que lhe diz não haver o mau hálito". Também na 
pág 224, quadro 17.11 constam as doenças sistêmicas que causam mau hálito: 
 
- Doenças do Fígado (cirrose, falência hepática). 
- Falha Renal 
- Diabetes 
- Alergias 
- Trimetilaminúria 
 
Assim, todas as opções apresentadas são corretas. 
 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. A resposta correta da questão 31 é a letra E: A elevada utilização 
de serviços de saúde por este público se dá por dentes cariados não tratados. Determinantes 
sociodemográficos e ambientais, além de fatores comportamentais, como a baixa frequência de escovação 
dentária, são apontados como justificativas para esse quadro. Pois, conforme a referência MOYSÈS, Simone 
Tetu; KRIGER, Léo; MOYSÈS, Samuel Jorge. Saúde bucal das famílias: trabalhando com evidências. São 
Paulo: Artes Médicas, 2008. 308p, elencada para este certame, o público adolescente utiliza pouco os serviços 
de saúde, ao contrário do que se afirma na letra E, e corroborado classicamente por outros autores. 
A letra A, conforme a mesma referência está correta, pois lista agravos e problemas de saúde inerentes ao 
público adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 32 trata da Ampliação e Qualificação da Assistência 
odontológica, conforme a referência apontada para o certame: 4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Diretrizes da 
Política Nacional de Saúde Bucal. Brasília, DF, 2004. No item em que trata da organização do processo de 
trabalho de forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivos, de forma a resolver a necessidade 
que motivou a procura da assistência evitando o agravamento do quadro e futuras perdas dentárias e outras 
sequelas. Para isso, os serviços precisam disponibilizar tempo de consulta suficiente e adequado à 
complexidade do tratamento. Nessa organização a PNSB sugere: 
a) maximizar a hora-clínica do CD para otimizar a assistência – 75% a 85% das horas contratadas devem ser 
dedicadas à assistência. De 15% a 25% para outras atividades (planejamento, capacitação, atividades 
coletivas). As atividades educativas e preventivas, ao nível coletivo, devem ser executadas, preferencialmente 
pelo pessoal auxiliar. O planejamento, supervisão e avaliação implicam participação e responsabilidade do 
CD. 
Assim, as porcentagens de carga horária clínica e para outras atividades, apontadas na questão estão 
corretas; porém os dois momentos, clínico e de planejamento, devem existir de forma independente, portanto, 
um não justifica o outro, são dois processos de trabalho independentes. A realização do planejamento não 
justifica a hora clínica ou vice-versa, a própria PNSB as coloca de forma independente para que as equipes 
de Saúde Bucal garantam a independência dos dois momentos do processo de trabalho. 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme os resultados do SB Brasil 2010, apontados na 
referência: Brasil. Ministério da saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados 
principais, foi apresentado um gráfico com a proporção de indivíduos edêntulos entre 64 e 75 anos. 
Dentre as possíveis explicações para o edentulismo, apontadas e discutidas pelos próprios resultados do SB 
Brasil, estão: a cobertura de reconhecidas medidas preventivas de perdas dentárias de caráter populacional, 
como a fluoretação de águas; além disso, o relatório afirma que tais ações estão concentrada nas regiões Sul 
e Sudeste do país, o que já é sabido e bem explorado ao se estudar os determinantes sociais das doenças 
no Brasil. Além disso, o relatório também aponta o uso e acesso aos serviços de saúde bucal são menores 
nas regiões mais pobres, o que leva a maiores perdas dentárias nessas regiões.  
O fato de o Rio de Janeiro estar na média nacional e fazer parte da região sudeste, não atrapalha o 
entendimento da justificativa para as perdas dentárias no Brasil. Ambas as asserções são verdadeiras e a 
alternativa II justifica o edentulismo e as diferenças macrorregionais no Brasil, conforme o relatório do SB 
Brasil, dorroborado por diversos outros estudos e autores que explicam este mesmo fenômeno pela falta de 
prevenção e pelo baixo acesso e uso de serviços odontológicos. 
 

 
CARGO(S): AUTOAVALIAÇÃO - SERVIÇO SOCIAL, ACESSO DIRETO - SERVIÇO SOCIAL 

 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. A elaboração da questão se deu a partir da temática comum 
abordada por diferentes autores constantes na bibliografia indicada quanto à pratica do Serviço Social na área 
da saúde. Relativo à afirmação da alternativa C: " Os assistentes sociais ainda reforçam os objetivos da 
instituição e não as do projeto ético-político da profissão" (Vasconcelos 1999), a alternativa é verdadeira. 
Sendo que a mesma se refere à prática do Serviço Social e não ao preconizado no projeto ético-político 
profissional. Os autores Matos (2000), Souza (2001), Costa (1998) e Vasconcelos (1999) identificaram por 
meio de estudos distintos uma diferença muito grande entre a intenção e o discurso dos assistentes sociais 
da área da saúde, apontando para um desafio comum que está na necessidade de consolidação da ruptura 
com o Serviço Social tradicional, através do fortalecimento do projeto de "intenção de ruptura", responsável 
pela construção do atual projeto ético-político profissional. 
 

 
CARGO(S): AUTOAVALIAÇÃO - NUTRIÇÃO, ACESSO DIRETO – NUTRIÇÃO 

 
 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme a bibliografia sugerida (Ministério da Saúde. Estratégias 
para o cuidado da pessoa com doença crônica: DM – pg 31) a resposta correta que traz resposta à questão 
é a opção D, onde constam os sinais de suspeita da presença da doença 
 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'D'. A bibliografia utilizada para o recurso em questão não fazia parte 
das bibliografias sugeridas para este concurso. A Pressão de 130/85 é considerada normal, porém limítrofe, 
e por isso deve ser feito acompanhamento mais frequente, ou seja, anualmente (Ministério da Saúde. 
Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37). 



QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão refere-se ao Guia Alimentar para a População 
Brasileira, 2014, bibliografia esta sugerida. O outro guia não fazia parte das bibliografias sugeridas 
 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. Em conformidade com o Art. 11 da Lei nº 11.346, de 15 de 
setembro de 2006: - A Alternativa A encontra-se incorreta, pois o CONSEA tem como atribuição a convocação 
da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e nutricional com período não superior a 4 (quatro) anos, 
bem como definir seus parâmetros de composição, organização e funcionamento, por meio de regulamento 
próprio. A alternativa da questão indica que o CONSEA deve convocar a Conferência com periodicidade 
superior a quatro anos, o que é inverídico. 
- A alternativa B está incorreta, pois a partir das diretrizes emanadas do CONSEA, a Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional é a instância responsável pela elaboração da Política e do Plano 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos 
de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação. Essa instância também deve 
coordenar a execução da Política e do Plano. Portanto, elaborar e coordenar a execução da Política e do 
Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional não são consideradas atribuições do CONSEA. 
- A alternativa C é considerada correta, pois mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e 
na implementação de ações públicas de segurança alimentar e nutricional é uma das atribuições do CONSEA, 
descrita na referida Lei. 
- A alternativa D encontra-se incorreta, uma vez que o CONSEA deve instituir mecanismos permanentes de 
articulação com órgãos e entidades congêneres de segurança alimentar e nutricional nos Estados, no Distrito 
Federal e também nos Municípios, com a finalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que 
integram o SISAN. Portanto, é incorreto afirmar que o CONSEA deve realizar tais ações excetuando os 
municípios. 
- A alternativa E está incorreta, pois o CONSEA deve definir, em regime de colaboração com a Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional e não com a Comissão Intergestores Tripartite, os 
critérios e procedimentos de adesão ao SISAN. Mantém-se, portanto, o gabarito divulgado. 
 

 
CARGO(S): AUTOAVALIAÇÃO - FISIOTERAPIA, ACESSO DIRETO – FISIOTERAPIA 

 
 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa A é incorreta, pois a neuropatia periférica 
SENSORIAL provoca perda da sensibilidade protetora dos pés. A descrição da alternativa A cita o exemplo 
clássico para um caso de neuropatia periférica MOTORA. Não está citado nada sobre o pé de Charcot, uma 
entidade clínica derivada do pé diabético na questão, portanto não cabe misturar as coisas, pois é uma 
questão bem específica. Desta forma, para a questão 26, de acordo com a literatura prevista no edital do 
concurso, a única alternativa CORRETA é a C. 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. No que se refere à questão 36, a alternativa A é totalmente correta, 
uma vez que cita alguns exemplos de condutas que a fisioterapia pode efetivamente realizar em casos de 
idosos com problemas neurológicos, embora saibamos que existam muito mais possibilidades, ainda assim 
está de acordo com a literatura. No caso da alternativa D, está é totalmente incorreta, pois, baseado no artigo 
de AVEIRO et al (2011), o fisioterapeuta deve participar das ações relacionadas com a segurança alimentar 
e nutricional. Contudo, conhecendo o Código de Ética e as condutas próprias da profissão de fisioterapeuta, 
sabe-se que não está dentro de suas prerrogativas profissionais SUPERVISIONAR tais ações, o que compete 
a um profissional da Nutrição. Isto torna a alternativa C INCORRETA. É uma questão de exercício legal ou 
ilegal da profissão. 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. Sobre o recurso apresentado para a questão 37, o mesmo é 
totalmente sem fundamento, pois é justamente o contrário o que acontece na prática e que é vastamente 
descrito na literatura. Na presença neuropatia periférica MOTORA, isolada ou associada com outros tipos de 
neuropatia, a característica principal é a hipotrofia ou até mesmo a atrofia da musculatura intrínseca do pé e 
não hipertrofia como é apresentado no referido recurso. Portanto a única alternativa possível de ser assinalada 
nesta questão é a C, que corresponde aos achados de uma neuropatia periférica AUTONÔMICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Se lidas as alternativas com atenção, é possível verificar que a 
letra D é completamente incorreta, de acordo com a literatura e com a prática. Pessoas com incontinência 
urinária têm uma absoluta tendência a reduzir a ingestão de água e outros líquidos, comprometendo o bom 
funcionamento do corpo. Ao contrário do que a questão afirma, que uma das estratégias é reduzir a ingestão 
de líquidos, a literatura é muito clara ao afirmar a necessidade de o profissional de saúde estimular o aumento 
da ingestão de líquidos por pacientes com incontinência urinária, aliado, é lógico, ao treinamento do assoalho 
pélvico e a estratégias comportamentais e controle vesical. Portanto, a alternativa D é incorreta, como pode 
ser encontrado em qualquer literatura e mais especificamente citando a recomendada para o concurso: 
Perracini et al, no capítulo dobre o Tratamento das Incontinências do Idoso, páginas 322 a 324. 
 

 
CARGO(S): AUTOAVALIAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ACESSO DIRETO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
 
QUESTÃO: 21 - ANULADA. O enunciado da questão cita os artigos 155 e 157 da Constituição Federal e 
ambos se referem a Estados e Distrito Federal e não Municípios e Distrito Federal como constou. Portanto, a 
questão deve ser anulada. 
 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'D'. O Artigo 7º no item III define como competência da ANVISA a 
execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo apenas supletivamente essa 
atribuição ser exercida por outras esferas, mediante pactuação na CIT permanecendo a competência com o 
nível federal (ANVISA). Portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
QUESTÃO: 25 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. Alteração do 
gabarito constando como alternativa correta a C. A alternativa C apresenta a resposta correta de acordo com 
o artigo 10º - XXI da Lei Federal 6437/77. 
 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'B'. A visão mecanicista-mercadológica, segundo os autores do artigo, 
cita que, na visão mecanicista a pretensa objetividade científica é acompanhada por uma indiferença 
generalizada em relação a critérios éticos e morais onde valores são vistos separados dos fatos e obstáculos 
a serem superados na construção de uma ciência neutra. Na visão econômica o mundo passa a ser 
considerado um grande mercado sem sociedades e as transações comerciais prevalecem sobre as relações 
sociais. Os autores ainda afirmam que o pensamento mecanicista se configura a partir de premissas (ordem 
das coisas, regularidades e leis universais) tendo apenas a matemática como base de qualquer conhecimento 
e de qualquer possibilidade de sistematização do real. 
 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo o Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de 
Zoonoses: Normas Técnicas e Operacionais (Ministério da Saúde 2016), as recomendações de medidas de 
proteção dirigidas aos cães, são: 
• Nos casos de doação de animais, realizar exame sorológico para LV antes da doação, de acordo com a 
situação epidemiológica. 
• Uso de telas em canis individuais ou coletivos, de acordo com a situação epidemiológica. 
Coleiras impregnadas com deltametrina a 4%, como medida de proteção individual para os cães. 
Quanto a vacinação, o referido Manual, diz: "...não há estudos que comprovem a efetividade das vacinas para 
leishmaniose visceral canina disponíveis no mercado para fins de saúde pública." 
 
Ainda, o recurso indica o link para o portal saúde.gov.br, afirmando que já existe uma vacina para cães. 
Consultado o link indicado pelo recorrente, o mesmo diz textualmente: "não existem estudos que comprovem 
a efetividade do uso desta vacina na redução da incidência da leshmaniose visceral em humanos. Desta 
forma, o seu uso está restrito a proteção individual dos cães e não como uma ferramenta de Saúde Pública." 
O objetivo da Saúde Pública em Controle de Zoonoses é a prevenção de doenças e a proteção de humanos. 
A vacina existente até o momento protege tão somente os cães, logo ela não é usada como ferramenta útil 
pelos órgãos públicos responsáveis pela promoção, prevenção e proteção em saúde pública. 
Portanto, não procede a afirmação do candidato de que a Questão 31, nas respostas disponíveis, contempla 
duas assertivas corretas. 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. O recurso pleiteia a modificação do gabarito da resposta, 
indicando que a afirmativa correta da questão é a Letra "C", indicando a existência de uma vacina para 
leishmaniose para cães, autorizada pelo Ministério da Saúde. Segundo o Manual de Vigilância, Prevenção e 
Controle de Zoonoses: Normas Técnicas e Operacionais (Ministério da Saúde 2016), as recomendações de 
medidas de proteção dirigidas aos cães, são: 
 
• Nos casos de doação de animais, realizar exame sorológico para LV antes da doação, de acordo com a 
situação epidemiológica. 
• Uso de telas em canis individuais ou coletivos, de acordo com a situação epidemiológica. 
 
Coleiras impregnadas com deltametrina a 4%, como medida de proteção individual para os cães. 
Quanto a vacinação, o referido Manual, diz: "...não há estudos que comprovem a efetividade das vacinas para 
leishmaniose visceral canina disponíveis no mercado para fins de saúde pública." 
 
Ainda, o recurso indica o link para o portal saúde.gov.br, afirmando que já existe uma vacina para cães. 
Consultado o link indicado pelo recorrente, o mesmo diz textualmente: "não existem estudos que comprovem 
a efetividade do uso desta vacina na redução da incidência da leshmaniose visceral em humanos. Desta 
forma, o seu uso está restrito a proteção individual dos cães e não como uma ferramenta de Saúde Pública." 
 
O objetivo da Saúde Pública em Controle de Zoonoses é a prevenção de doenças e a proteção de humanos. 
A vacina existente até o momento protege tão somente os cães, logo ela não é usada como ferramenta útil 
pelos órgãos públicos responsáveis pela promoção, prevenção e proteção em saúde pública. 
Portanto, não procede a afirmação do candidato de que a Questão 33, tem como alternativa correta a Letra 
"C" que diz: "C - Apenas I, II e III" estão corretas, posto que a assertiva III está errada ao indicar a vacinação 
para leishmaniose visceral canina com vacinas disponíveis no mercado. 
 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. A ênfase da vigilância em saúde não são as doenças 
transmissíveis apenas, sendo as doenças e agravos não transmissíveis igualmente foco de atuação. A 
vigilância em saúde atua sobre todos os territórios se diferenciando da atenção primária em saúde que atua 
em um único território de abrangência do serviço. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão é clara quando pergunta sobre a formação do 
profissional para trabalhar com ambientes insalubres e resíduos contaminados. A educação ambiental é 
colocada pela bibliografia com estratégia na formação desses profissionais. 
 

 


