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GABARITO PRELIMINAR - ÁREA DE ATUAÇÃO I - PERFIL II
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

01) De acordo com Lutz e Theobald (1901), a classificação de separação de insetos por gêneros
era baseada principalmente nos seguintes aspectos:
a) Apenas pelo tórax.
b) Estrutura, coloração das escamas da cabeça, tórax, abdome e asas dos insetos.
CORRETA)

(OPÇÃO

c) Tamanho do palpo.
d) Todas as alternativas anteriores.
02) No ciclo urbano da Febre Amarela, a transmissão acontece através da picada do Aedes
aegypti infectado. No ciclo silvestre, os transmissores são do gênero Haemagogus e Sabethes,
que são considerados os mais impostantes da América Latina. A respeito da transmissão da
Febre amarela, é correto afirmar que?
a) A transmissão ocorre de pessoa para pessoa.
b) O período de transmissibilidade compreende um ciclo: ciclo intrínseco
c) Na infecção dos vetores, o vírus migra diretamente para o intestino após o repasto sanguíneo.
d) A fêmea do mosquito é capaz de transmitir o vírus até o final da sua vida. (OPÇÃO CORRETA)
03) Os insetos vetores das arboviroses pertencem a família Culicidae, ao gênero Aedes e ao
subgênero Stegomyia, sendo a espécie Aedes aegypti comprovadamente a responsável pela
transmissão das Arboviroses no Brasil. Sobre os vírus da Dengue, Zika e Chikungunya é
correto afirmar que?
a) Até o momento é conhecido apenas um sorotipo do vírus da dengue.
b) O vírus da Dengue (DENV) e o Zika (ZIKV) são vírus de RNA do gênero Flavivírus. (OPÇÃO
CORRETA)
c) O vírus da Chikungunua (CHIKV) pertence ao gênero Alphavírus e a família Flaviviridae.

d) O Vírus da Dengue (DENV) pertence ao gênero Togaviridae.
04) A doença de chagas é uma antropozoonose com uma alta morbimortalidade. Sobre os
vetores da Doença de Chagas, é correto afirmar que?
a) São insetos pertencentes a subfamília Triatominae, conhecidos popularmente como Barbeiro.
(OPÇÃO CORRETA)
b) Apenas as fêmeas são hematófagas.
c) A fêmea precisa ser alimentada a cada postura de ovos.
d) A oviposição ocorre entre 2 e 3 dias após a cópula.
05) A malária e uma doença infecciosa com alta incidência da região amazônica. Sobre o
modo de transmissão da doença é correto afirmar que?
a) Os esporozoítos são transmitidos aos humanos através das fezes do mosquito.
b) Há transmissão direta da doença, de pessoa para pessoa.
c) A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles infectada. (OPÇÃO
CORRETA)
d) O homem atua como hospedeiro principal.
06) O Schistosoma mansoni é um helminto pertencente a classe dos Trematoda. O homem
adquire a esquistossomose através da penetração ativa da cercária na pele. A respeito do
modo de transmissão da doença é correto afirmar que?
a) os miracídios possui pouca mobilidade e afinidade com os moluscos.
b) As cercárias se desenvolvem logo após a infecção em formas primárias denominadas
esquistossômulo. (OPÇÃO CORRETA)
c) Os ovos eclodem para a liberação dos miracídios exclusivamente em meio terrestre.
d) Os miracídios são a forma ativa infectante do hospedeiro definitivo.
07) A leptospirose é conhecida também como Doença de Weil, sindrome de Weil, Febre dos
pântanos, doença dos porqueiros tifo canino e outras, embora não sejam termos utilizados
para descartar possíveis confusões. Sobre a Leptospirose é correto afirmar que?
a) A transmissão pessoa a pessoa é comum ocorrer.
b) O homem é hospedeiro principal dentro da cadeia de transmissão.

c) Outras modalidades de transmissão que ocorrem com frequência são: contato com sangue,
tecidos órgãos.
d) A infecção humana se dá pela exposição à urina de animais infectados. (OPÇÃO CORRETA)
08) A diversidade corporal dos mosquitos é vasta, sendo de grande importância conhecer a
morfologia externa para auxiliar na sua identificação. A respeito da divisão do corpo de um
mosquito adulto, é correto afirmar que?
a) No tórax estão os principais órgãos dos sentidos.
b) No abdome está a menor parte dos órgãos internos.
c) Na cabeça estão os principais órgãos especializados na locomoção.
d) O corpo dos mosquitos adultos é dividido em cabeça, tórax e abdome. (OPÇÃO CORRETA)
09) Os mosquitos são insetos dípteros, pertencem à família Culicidae. Seu ciclo biológico é
composto pelas seguintes fases: ovo, quatro estágios larvais, pupa e adulto. As três primeiras
espécies foram descritas em meados do século XVIII. Sobre a morfologia externa dos
mosquitos é correto afirmar que?
a) As pernas dos mosquitos são compostas por coxa e fêmur.
b) Entre os olhos e abaixo das duas antenas acha-se uma estrutura abaulada denominada clípeo e
logo abaixo deste se origina o conjunto de órgãos do aparelho bucal. (OPÇÃO CORRETA)
c) Como nos dípteros em geral, o protórax e o metatórax são muito desenvolvidos.
d) O corpo da larva apresenta cerca de 2 pares de cerdas, dispostas de maneira assimétrica.
10) Existem hoje mais de 3000 espécies de mosquitos identificados e catalogados. De maneira
semelhante aos demais insetos, os mosquitos têm seu corpo segmentado e revestido pelo
exoesqueleto ou cutícula, e é dividido em cabeça, tórax e abdome. Sobre a morfologia externa
do tórax dos mosquitos é correto afirmar que?
a) As pernas dos mosquitos são curtas.
b) As pernas dos mosquitos são compostos por coxa e tíbia.
c) O protórax ocupa a maior porção deste tagma, pois estão nele as asas metatorácicas.
d) Como nos dípteros em geral, o protórax e o metatórax são pouco desenvolvidos. (OPÇÃO
CORRETA)
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