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GABARITO DEFINITIVO  -  ÁREA DE ATUAÇÃO I - PERFIL III

QUESTÕES DO SUS 

1.  De acordo com a Lei  Nº  8.080 de 19 de setembro de 1990,  as ações  e  serviços  de saúde,
executados  pelo  Sistema Único  de  Saúde  (SUS),  seja  diretamente  ou mediante  participação
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada
em níveis de complexidade crescente. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal a direção do
Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida pelo seguinte órgão: 

A) pelo Ministério da Saúde; 

B) pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; (OPÇÃO CORRETA)

C) pela Coordenadoria da Saúde;

D) pelo Governo do Estado.

2. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público,  constitui  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS). A  iniciativa  privada  também  poderá
participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter:

A) suplementar;

B) adicional;

C) complementar;  (OPÇÃO CORRETA)

D) determinante.

3. Os objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS são: I - a identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde; II - a formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei e
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Estão
ainda incluídas do campo de atuação do SUS, a execução de ações de, EXCETO:

A) de vigilância sanitária; 

B) de saúde do trabalhador;

C) de educação em saúde;  (OPÇÃO CORRETA)

D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.



4.  Os  recursos  financeiros  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  serão  depositados  em  conta
especial,  em  cada  esfera  de  sua  atuação,  e  movimentados  sob  fiscalização  dos  respectivos
Conselhos de Saúde. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito
Federal  e  Municípios,  será  utilizada  a  combinação  dos  seguintes  critérios,  segundo  análise
técnica de programas e projetos, EXCETO: 

A) desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 

B) perfil demográfico da região; 

C) características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;

D) previsão do plano semestral de investimentos da rede.  (OPÇÃO CORRETA)

5. “O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”, refere-se a
qual princípio do SUS:

A) universalidade; 

B) integralidade de assistência;  (OPÇÃO CORRETA)

C) igualdade da assistência à saúde;

D) participação da comunidade .

6. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de uma determinada área,  o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer  aos
serviços  ofertados pela iniciativa  privada, nesses  casos que entidades terão preferência  para
participar do Sistema Único de Saúde (SUS)?

A) entidades filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos;  (OPÇÃO CORRETA)

B) entidades privadas e as entidades  sem fins lucrativos;

C) entidades mistas e as entidades com fins lucrativos;

D) entidades filantrópicas com fins lucrativos.

7. A Conferência de Saúde tem como parte de suas funções avaliar a situação de saúde e propor
as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. A Conferência
de Saúde se reune com a representação dos vários segmentos sociais a cada:

A) dois anos;

B) um ano;

C) semestre;

D) quatro anos.  (OPÇÃO CORRETA)



8. Segundo o Art. 2º. Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, a saúde é um direito fundamental
do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de
condições  que  assegurem  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  aos  serviços  para  a  sua
promoção,  proteção e recuperação.  Dessa  forma a  saúde tem como fatores  determinantes  e
condicionantes, entre outros:

A) alimentação, a moradia, a liberdade de expressão, o transporte; 

B) o saneamento básico, a renda, a previdência privada e o meio ambiente;

C) o trabalho, a liberdade de expressão, a educação e o lazer.

D) o lazer, a moradia, o trabalho e o acesso aos bens e serviços essenciais.  (OPÇÃO CORRETA)

9. O 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.
O texto em questão refere-se a:

A) vigilância epidemiológica;  (OPÇÃO CORRETA)

B) saúde do trabalhador;

C) vigilância sanitária;

D) controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

10.  O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
contará,  em  cada  esfera  de  governo,  sem  prejuízo  das  funções  do  Poder  Legislativo,  com
instâncias colegiadas. “Com caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação  de  estratégias  e  no  controle  da  execução  da  política  de  saúde  na  instância
correspondente,  inclusive  nos  aspectos  econômicos  e  financeiros,  cujas  decisões  serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo”. A que
instância colegiada o texto refere-se:

A) Conselho de Saúde;  (OPÇÃO CORRETA)

B) Secretaria de Saúde;

C) Conferência de Saúde;

D) Coordenadoria de Saúde.



QUESTÕES ESPECÍFICAS

1 - A ocorrência de um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em
uma região específica e em certo período de tempo, pode ser definida, dentro das dinâmicas de
ocorrências de doenças, como um (a):

A) Surto. (OPÇÃO CORRETA)

B) Endemia.

C) Epidemia.

D) Pandemia.

2- Sobre os indicadores de saúde podemos definir corretamente os conceitos de coeficiente de
incidência, coeficiente de prevalência e coeficiente de mortalidade, como:

I - Frequência de morte numa população definida durante um determinado período.

II -  Indicador  de  morbidade  que  mede  o  número  total  de  casos  ou  eventos  existentes  em um
determinado ponto no tempo.

III - Indicador que mede a frequência de casos novos de tal doença em determinado local e período.

A) Somente a alternativa I é verdadeira.

B) As alternativas II e III são verdadeiras. 

C) Todas as alternativas estão corretas.(OPÇÃO CORRETA)

D) Somente a alternativa III é falsa.

3- Os escorpiões são animais terrestres que ocorrem em uma grande diversidade de
habitats. Em relação a estes animais, é correto afirmar:

a) Os escorpiões não possuem dimorfismo sexual.

b) Possuem um par de pedipalpos terminados em garras e três patas articuladas. 

c) Os escorpiões pertencem à classe Aracnídeos do subfilo dos quelicerados. (OPÇÃO CORRETA)

d) Nem todos os escorpiões possuem veneno.

4 – Sobre as doenças transmitidas por vetores, considere as alternativas abaixo:

I – O mosquito Aedes Aegypt é vetor de algumas doenças virais, tais como: dengue, leishmaniose e
Zyka.

II- A doença de Chagas e transmitida por um hemíptero popularmente conhecido como “barbeiro”.

III- Alguns vetores, além de servirem de veículo para a transmissão do agente etiológico, servem de
local para a multiplicação desse agente. Esses vetores são conhecidos como vetores mecânicos.

IV- No Brasil, os casos humanos da malária estão associadas a três espécies do agente etiológico:



Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malarie.

A) Somente alternativa II

B) II e III.

C) I e IV. 

D)  II e IV. (OPÇÃO CORRETA)

5 - A esquistossomose mansoni é uma doença popularmente conhecida como barriga d’àgua, A
maioria dos portadores da doença são assintomáticos. No entanto, na fase aguda, o paciente
infectado  por  esquistossomose  pode  apresentar  diversos  sintomas,  tais  como:  febre;  dor  de
cabeça; calafrios;  suores;  fraqueza;  falta  de  apetite,  entre  outros  sintomas.  Sobre  a
esquistossomose mansoni é correto afirmar:

I- Não é considerada uma doença infecciosa parasitária.

II- Os agentes causadores da esquistossomose são Platelmintos (vermes achatados), da classe dos
trematódeos.

III- Os hospedeiros intermediários naturais do S. mansoni no Brasil pertencem à família
Planorbidae,  gastrópodes  pulmonados  límnicos  que  habitam  preferencialmente  coleções  hídricas
lênticas.

IV- A transmissão  da esquistossomose não ocorre  por  meio  do contato  direto,  homem doente  –
homem suscetível.  Também não ocorre “autoinfecção”, como na estrongiloidíase e em outras
verminoses.

a) I e II.

b) II, III e IV. (OPÇÃO CORRETA)

c) III e IV.

d) II e III.

6- A doença de Chagas, é uma antropozoonose de elevada prevalência e expressiva
morbimortalidade,  também  conhecida  como  tripanossomíase  americana.  Apresenta  curso
clínico bifásico,  composto  por  uma  fase  aguda  (clinicamente  aparente  ou  não)  e  uma  fase
crônica,  que  pode se  manifestar  nas  formas  indeterminada,  cardíaca,  digestiva  ou
cardiodigestiva. Sobre o vetor da doença, qual alternativa NÃO é verdadeira:

a) São insetos da subfamília Triatominae (Hemiptera, Reduviidae), conhecidos popularmente como
barbeiro, chupão, procotó ou bicudo.

b) Tanto os machos quanto as fêmeas são hematófagos em todas as fases de seu desenvolvimento.

c) O vetor (triatomíneo), ao se alimentar de mamíferos infectados com elevada parasitemia, pode se
infectar e, ao se alimentar novamente, infecta outro mamífero, inclusive o ser humano.

d) As formas de transmissão de  T. cruzi  para o ser humano são: vetorial, vertical e transfusional,
somente. (OPÇÃO CORRETA)



7- Sobre as arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika), é CORRETO dizer?

a) O principal espécie vetor é o Aedes albopictus.

b) A transmissão ocorre tanto pela picada do macho, quanto pela picada da fêmea do mosquito vetor.

c) O mosquito vetor é originário da África, possui a cor escura, rajado de branco nas patas e corpo,
em tamanho é um pouco menor que um pernilongo comum. (OPÇÃO CORRETA)

d) No seu ciclo de vida, o vetor apresenta três fases: ovo, larva e adulto. O mosquito adulto vive, em
média, de 30 a 45 dias. A sua fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca de
100 ovos, em locais com água limpa e parada.

8- Em relação ao controle de vetores transmissores de doenças, assinale V ou F para sentenças:

( ) O controle biológico é o único utilizado no Brasil, para a eliminação dos vetores causadores de
doenças.

( ) O controle mecânico é o único recomendado no controle de vetores causadores de doenças, em
razão dos baixos custos de investimentos.

( ) As ações e as campanhas educativas envolvendo a comunidade são de grande importância no
controle de doenças transmitidas por vetores.

( ) O controle químico, consiste na aplicação de inseticidas para controlar a população de insetos. São
empregadas substâncias específicas para combater cada tipo de vetor.

A) F, F, F, V

B)  V, V, V, F 

C)  F, F, V,V (OPÇÃO CORRETA)

D) V, V, V, V

9- O controle de vetores deve incluir uma intervenção planejada em ecossistemas complexos,
que precisam ser “alterados” de maneira a proporcionar resultados duradouros. Na maioria
das vezes não se trata de combater uma espécie, mas de suprimir nichos ou modificar biótopos,
utilizando conhecimentos biológicos e ecológicos detalhados. A relação entre hospedeiro, agente
e meio ambiente, é chamada:

a) Tríade ecológica (OPÇÃO CORRETA)

b) Ciclo ambiental

c) Ciclo da vigilância

d) Indicadores de saúde



10- Os  vetores  da  Leishmaniose  Tegumentar  são  insetos  denominados  flebotomíneos,
pertencentes  à ordem  Diptera,  família  Psychodidae,  subfamília  Phlebotominae,  gênero
Lutzomyia (classificação Young & Duncan, 1994). Sobre a doença podemos afirmar:

a) Doença infecciosa, contagiosa, causada por plasmídeos, de transmissão vetorial, que acomete pele
e mucosas

b) Apesar de ocorrer infecção em animais domésticos, há várias evidências científicas que
comprovam o papel desses animais como reservatórios das espécies de leishmanias, sendo
considerados hospedeiros acidentais da doença.

c) Meio de transmissão se dar por meio da picada dos machos de flebotomíneos infectados. Não há
transmissão de pessoa a pessoa.

d) O agente  etiológioco é  o protozoário  do gênero  Leishmania.  As três  principais  espécies  são:
Leishmania  (Leishmania)  amazonensis;  Leishmania  (Viannia)  guyanensis  e  Leishmania  (Viannia)
braziliensis. (OPÇÃO CORRETA)

                                                                                                                   Fortaleza 02 de Setembro de 2022.


