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SELEÇÃO PARA A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMILIA - TURMA 2019 
 
 

Prezado(a) candidato(a),  
 

 

Inicialmente lembramos que você deverá colocar como código (aquele que 

está ao lado do seu nome na lista de presença) para que a sua prova não seja 
identificada. Após a correção, a Comissão identificará cada candidato, relacionando 

o código ao nome. 

A prova é composta por 30 questões objetivas. 

As questões gerais correspondem a 3,2 pontos cada. Já as perguntas 
específicas valem 3,4 pontos, perfazendo um total de 99 pontos. Todos os 

candidatos serão contemplados com 1,0 ponto na somatória final, totalizando 
100 pontos. Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver nota menor que 50 
pontos. 
 

OBSERVAÇÕES: 
- A prova inicia às 9h e encerra às 12h. 

- Não responda as questões antes de ter compreendido plenamente o que se pede.  

- Assinale a resposta certa com caneta azul ou preta e escreva a letra 

correspondente na tabela de respostas. 

- Todas as folhas respostas devem ser identificadas com o código do candidato, 

caso contrário a prova não será avaliada e o(a) candidato(a) estará 

desclassificado(a). 

- Não rasure as respostas! Questões rasuradas não serão consideradas. 

 
 
 
 
 
 
 

Boa prova! 
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QUESTÕES GERAIS 

 
1) A evolução da história da Política de Saúde no Brasil 
nos mostra que o modelo de saúde adotada tem estreita 
relação com a economia de cada época. A economia 
brasileira, até a metade do século XX, era basicamente 
agroexportadora, baseada no café. Dessa forma, 
assinale quais das seguintes afirmativas estão corretas:  
I. o que se exigia do sistema de saúde era, sobretudo, 
uma política de saneamento dos espaços de circulação 
das mercadorias exportáveis e a erradicação ou 
controle de doenças que poderiam prejudicar a 
exportação;  
II. O sanitarismo campanhista significa uma visão de 
inspiração militarista de combate às doenças de massa, 
com criação de estruturas destinadas a essa finalidade, 
com forte concentração de decisões e com um estilo 
repressivo de intervenção sobre os corpos individual e 
social.  
III. O processo de industrialização, que pôs fim ao 
modelo econômico agroexportador, induziu ao 
aparecimento da assistência médica da Previdência 
Social.     
a) Nenhuma está correta 
b) Apenas I e II estão corretas    
c) Todas estão corretas   
d) Apenas I e III estão corretas 
 
2) A Constituição de 1988 estabeleceu o sistema de 
seguridade social. O acesso à saúde em um sistema 
baseado na seguridade social se caracteriza por ser 
universal e: 
a) garantido àqueles que contribuem à previdência 
social 
b) financiado solidariamente pelos empregadores 
c) vinculado à condição de cidadania 
d) responsabilidade do mercado 
 
3) Da mesma forma como os exames complementares 
são úteis na elaboração de diagnósticos individuais, as 
informações provenientes do sistema de vigilância em 
saúde são úteis no diagnóstico da comunidade e na 
avaliação da atenção prestada pelo sistema de saúde. 
Sobre as características dos sistemas de informação de 
suporte na vigilância em saúde é CORRETO afirmar 
que: 
a) O SIM possibilita o monitoramento da mortalidade 
materna 
b) O SINAN acompanha a situação de doenças crônicas 
como as neoplasias 
c) O SINASC é alimentado pela Declaração de 
Nascidos Vivos que deve ser preenchida e assinada 
obrigatoriamente pelo médico obstetra na sala de parto 
d) O SIA-SUS foi criado para coletar as informações e 
os resultados alcançados pelas intervenções realizadas 
na Estratégia de Saúde da Família  
 
4) Eugênio Vilaça Mendes afirma que a incoerência 
entre a situação de saúde e o sistema de atenção à 
saúde, praticado hegemonicamente, constitui o 
problema fundamental do SUS e, para ser superado, 
envolve a implantação das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS). 

A concepção de RAS que vem sendo proposta pela 
OMS e pela Portaria n.º 4.279 de 2010 considera que a 
organização da RAS deva contemplar: 
a) A horizontalidade na relação entre os pontos de 
atenção à saúde com distintas densidades tecnológicas 
sem ordem e sem grau de importância entre eles 
b) A implementação de uma rede hierárquica de 
atenção seguindo a normativa do SUS de um sistema 
hierarquizado de saúde 
c) A concepção de hierarquia é substituída pela de 
poliarquia e o sistema organiza-se sob a forma de uma 
rede vertical de atenção à saúde 
d) A regulação estadual que oferece procedimentos 
disponíveis nas regiões de saúde a partir dos recursos 
disponibilizados pelos municípios 
 
5) De acordo com o modelo de camadas de Dahlgren e 
Whitehead, a camada mais próxima dos determinantes 
individuais são os fatores comportamentais e de estilos 
de vida. Sendo assim, uma intervenção eficaz para 
atuar nesse nível é: 
a) o acesso facilitado a alimentos saudáveis 
b) o aumento de consultas especializadas e leitos 
c) o acesso assegurado a exames e medicamentos 
d) a garantia de cuidado multiprofissional a cada 
indivíduo 
 
6) O desenvolvimento econômico brasileiro se 
caracterizou por uma progressiva migração da 
população rural para os centros urbanos. Associado a 
esse fato verifica-se uma grande mobilidade da 
população pelo território nacional. Esta movimentação 
de pessoas e mercadorias está associada à expansão 
de algumas doenças endêmicas como: 
a) tuberculose 
b) febre amarela 
c) doenças diarreicas 
d) pneumonias atípicas 
 
7) O planejamento em saúde é um instrumento de 
gestão que permite aperfeiçoar o desenvolvimento 
Institucional, ou seja, melhora o desempenho, 
aperfeiçoa a produção e consequentemente eleva a 
eficácia e eficiência dos sistemas.  Qual o tipo de 
PLANEJAMENTO que indica os meios pelos quais se 
julga que seja possível atingir as metas desejadas de 
médio e longo prazos; define a estrutura sistêmica para 
a ação organizacional e as medidas de efetividade - 
indicadores - para análise dos resultados?    
a) Planejamento operacional 
b) Planejamento normativo 
c) Planejamento estratégico 
d) Planejamento tático 
 
8) O planejamento em saúde deve estar voltado para o 
futuro, às necessidades de saúde mudam de acordo 
com as mudanças ocorridas em uma sociedade, deve 
ter objetivos determinados, ter um foco para atuação e 
ter caminhos ou ações alternativas para a ação, isto é 
pensar estrategicamente. Qual é o termo que significa o 
detalhamento deste processo, isto é, detalhamento 
entre a situação atual e a desejada?    
a) Plano 
b) Planejamento estratégico 
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c) Diagnóstico situacional 
d) Método de planificação 
 
9) Em relação aos processos saúde/doença assinale a 
alternativa correta: 
a) a teoria humoral de Hipócrates foi a primeira teoria 
racional da doença, segundo a qual a saúde do corpo e 
da mente resultava do equilíbrio entre quatro fluidos 
corporais chamados de humores 
b) a visão de saúde baseada no modelo biopsicossocial 
pressupõe que a doença seja somente resultado de um 
vírus, bactéria ou algum elemento patogênico que 
invade o corpo. 
c) após o Renascentismo acreditou-se que a doença 
resultaria de forças místicas e espíritos malignos que 
invadem o corpo. 
d) na Idade Média a dissecação de cadáveres contribuiu 
para que nesse período a medicina pudesse avançar 
com os conhecimentos referentes à anatomofisiologia 
do corpo humano. 
 
10) Em qual Conferência Nacional de Saúde inaugura-
se a participação da sociedade nos processos das 
conferências?    
a) 13ª Conferência Nacional de Saúde     
b) 8ª Conferência Nacional de Saúde   
c) 3ª Conferência Nacional de Saúde   
d) 6ª Conferência Nacional de Saúde   
 
11) É uma doença infectocontagiosa, causada por uma 
bactéria que se propaga de forma direta, de pessoa a 
pessoa, expelindo, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas 
gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e 
podem ser aspiradas por outro indivíduo contaminando-
o. Essa doença recebe o nome de: 
a) febre amarela 
b) malária 
c) leishmaniose 
d) tuberculose 
 
12) Considerando os conceitos presentes no Decreto n.º 
7508 de 28 de junho de 2011, relacione corretamente a 
primeira coluna com a segunda: 
1 Regiões de 
Saúde 

(  ) arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes 
densidades tecnológicas, que 
integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do 
cuidado 

2 Redes de 
Atenção à Saúde 

(  ) descrição geográfica da  
distribuição de recursos humanos e 
de ações e serviços de saúde 
ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a 
capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de 
saúde do sistema 

3 Mapas de 
Saúde 

(  ) acordo de colaboração firmado 
entre entes federativos com a 
finalidade de organizar e integrar as 
ações e serviços de saúde na  rede 
regionalizada e hierarquizada, com 

definição de responsabilidades, 
indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de 
desempenho, recursos financeiros 
que serão disponibilizados, forma de 
controle e fiscalização de sua 
execução e demais elementos 
necessários à implementação 
integrada das ações e serviços de 
saúde 

4 Contrato 
Organizativo da 
Ação Pública da 
Saúde 

(  ) (...) espaço geográfico contínuo, 
identificados pelos gestores 
municipais e estaduais tendo como 
base identidades culturais, 
econômicas e sociais, assim como 
as redes instaladas de comunicação 
e infraestrutura de transporte. (...), 
os gestores de saúde organizam 
uma rede regionalizada de ações e 
serviços capaz de prestar 
atendimento a toda população local 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 2; 3; 4; 1 
b) 2; 1; 4; 3 
c) 1; 3; 4; 2 
d) 1; 2; 4;3 
 
13) Sobre o controle social na saúde, analise as 
afirmativas que se seguem. 
I. A partir da Lei n.º 8.080/90 e Lei n.º 8.142/90, a 
população, por meio dos Conselhos de Saúde, passou a 
exercer o controle social, participando do planejamento 
das políticas públicas, fiscalizando as ações do governo, 
verificando o cumprimento das leis relacionadas ao SUS 
e analisando as aplicações financeiras realizadas pelo 
município ou pelo estado no gerenciamento da saúde. 
II. A prática do controle social e participação social são 
fundamentais no desenvolvimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS), pois determinam o quanto cada município 
pode gastar na educação, saúde e segurança pública. 
III. Os conselhos de saúde e as conferências de saúde 
se constituem, atualmente, nos principais espaços para 
o exercício da participação e do controle social na 
implantação e na implementação das políticas de saúde 
em todas as esferas de governo. 
Estão corretas as afirmativas:   
a) I e III, apenas 
b) II e III, apenas 
c) I e II, apenas 
d) I, II e III 
 
14) Sobre os princípios doutrinários e organizativos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), numere a coluna da 
direita com base na informação da coluna da esquerda. 
1. Universalidade (   ) É a garantia de atenção à 

saúde, por parte do sistema, a 
todo e qualquer cidadão. Desta 
forma, o indivíduo passa a ter 
direito de acesso a todos os 
serviços públicos de saúde, assim 
como àqueles contratados pelo 
poder público. 

2. Equidade  (   ) É o reconhecimento na 
prática dos serviços de que cada 
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pessoa é um todo indivisível e 
integrante de uma comunidade; as 
ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde formam 
também um todo indivisível e não 
podem ser compartimentalizadas 
e as unidades prestadoras de 
serviço, com seus diversos graus 
de complexidade, formam também 
um todo indivisível configurando 
um sistema capaz de prestar 
assistência integral. 

3. Integralidade ( ) É entendida como uma 
redistribuição das 
responsabilidades quanto às 
ações e serviços de saúde entre 
os vários níveis de governo, a 
partir da ideia de que quanto mais 
perto do fato a decisão for tomada, 
mais chance haverá de acerto. 

4. Resolubilidade (   ) É a exigência de que, quando 
um indivíduo busca o atendimento 
ou quando surge um problema de 
impacto coletivo sobre a saúde, o 
serviço correspondente esteja 
capacitado para enfrentá-lo e 
resolvê-lo até o nível da sua 
competência. 

5. 
Descentralização 

(   ) É assegurar ações e serviços 
de todos os níveis de acordo com 
a complexidade que cada caso 
requeira, more o cidadão onde 
morar, sem privilégios e sem 
barreiras. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
b) 1 – 3 – 5 – 4 – 2 
c) 2 – 5 – 3 – 1 – 4 
d) 2 – 3 – 4 – 5 – 1 
 
15) Em 1923 a Lei Eloy Chaves cria as Caixas de 
Aposentadorias e Pensões (CAPS), beneficiando 
primeiramente ferroviários e marítimos. Sobre as CAPS 
é CORRETO afirmar:    
a) Tinham por finalidade benefícios previdenciários e 
assistência médica e seu financiamento era bipartite 
(empregado e empregador) 
b) São consideradas o embrião da saúde pública no 
Brasil;   
c) Seu financiamento era tripartite (empregado, 
empregador e governo);     
d) Eram vinculadas ao Ministério do trabalho, com 
financiamento tripartite (empregado, empregador e 
governo) 
 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
16) Em relação à conformação da Atenção Básica no 
Brasil, explicitada na Política Nacional de Atenção 
Básica, ela se caracteriza por: 

a) Equipes que organizam suas ações a partir de um 
diagnóstico das necessidades em saúde da população 
adscrita, residente em um território de saúde. 
b) Atenção integral voltada para a situação de saúde de 
indivíduos e comunidade com maior vulnerabilidade 
socioeconômica. 
c) Financiamento das unidades e equipes de saúde 
baseada na produção de procedimentos como consultas 
e exames computados a partir do SIA-SUS. 
d) Acesso universal a serviços de saúde, sendo que a 
continuidade do cuidado é responsabilidade dos níveis 
de atenção especializada. 
 
17) “Não parece difícil aceitar que talvez a mais básica 
condição de possibilidade da inflexão foi o 
privilegiamento da dimensão dialógica do encontro, isto 
é, a abertura a um autêntico interesse em ouvir o outro. 
Isto porque, naquele momento, foi possível ao 
profissional ouvir-se a si mesmo e fazer-se ouvir, não se 
conformando ao papel exclusivo de porta-voz da 
discursividade tecnocientífica. Poder ouvir e fazer-se 
ouvir, polos indissociáveis de qualquer legítimo diálogo, 
foi o elemento que fez surgir o médico e sua paciente, a 
paciente e seu médico. A esta capacidade de ausculta e 
diálogo tem sido relacionado um dispositivo tecnológico 
de destacada relevância nas propostas de humanização 
da saúde: o acolhimento.” (AIRES, JCM. Saúde e 
Sociedade v.13, n.3, p.16-29, set-dez 2004, p23) 
Neste texto, Aires ressalta o papel da escuta na 
organização do acolhimento. Este dispositivo 
tecnológico está presente na Política Nacional de 
Humanização em suas dimensões ética, estética e 
política e por meio de arranjos técnicos. A assertiva 
abaixo que MELHOR define o acolhimento é: 
a) Postura e prática nas ações de atenção e gestão nas 
unidades de saúde que favorecem a construção de 
relação de confiança e compromisso dos usuários com 
equipes e serviços, contribuindo para a cultura de 
solidariedade e para a legitimação do sistema público 
de saúde 
b) A organização da recepção ou mesmo do pronto 
atendimento nas unidades de saúde que representam o 
momento inicial da interação entre usuários e serviço de 
saúde que deve ter entre suas qualidades essa 
capacidade de escuta 
c) A instituição de um espaço físico adequado onde os 
profissionais da enfermagem possam aplicar a escala 
de risco, assim priorizando os pacientes com maiores 
necessidades de atenção devido a agravos físicos ou 
psíquicos 
d) A estratégia fundamental para implementar o 
princípio da universalidade no SUS, visto que as 
unidades de saúde formam equipes de acolhimento que 
irão organizar o acesso e identificar as demandas por 
consultas médicas 
 
18) A territorialização nos sistemas de saúde surge com 
o Relatório Dawson em 1920, devida à necessidade de 
implantar uma rede no serviço público de saúde. 
Representa uma base organizativa e de 
responsabilização sanitária delimitada geográfica, 
sociocultural e politicamente. 
O trabalho dos agentes comunitários tem uma base 
territorial e sua unidade operacional é: 
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a) A microárea  
b) A área adscrita à equipe 
c) O território da UBS 
d) O entorno da UBS 
 
19) A educação em saúde contribui para a melhoria da 
qualidade de vida da população que pode ser realizada 
através de ações amplas e complexas, o que não 
significa que sejam difíceis de serem desenvolvidas. 
Leia as alternativas abaixo e assinale a resposta 
CORRETA. 
( ) A atividade de educação em saúde é de 
responsabilidade de toda a equipe. 
( ) Na educação em saúde a linguagem deve ser 
acessível, simples e precisa. 
( ) Nos momentos de encontro é muito importante 
considerar o conhecimento e as experiências de cada 
participante e dar espaço para a troca de ideias. 
( ) Alguns passos podem favorecer o trabalho em grupo, 
como o planejamento das reuniões com objetivos 
definidos, local, dia e hora além da garantia da 
acessibilidade. 
( ) Saber ouvir e acolher o discurso do outro, fazendo 
juízo de valor e reconhecendo as características 
pessoais, emocionais e culturais das pessoas do grupo 
é fundamental para o bom êxito do trabalho. 
a) V, V, V, V, V 
b) F, V, V, V, F 
c) V, V, V, F, V 
d) V, V, V, V, F 
 
20) Quanto à APS (atenção primária à saúde), avalie as 
asserções que se seguem e a relação proposta entre 
elas. 
I - O processo de trabalho e o modelo de atenção no 
SUS devem ser transformados em relação aos modelos 
de atenção centrados no hospital, quando se incorpora 
a estratégia de territorialização. 

PORQUE 
II - O método da territorialização possibilita compreender 
as condições específicas em que vive determinada 
população, considerando, inclusive, seu perfil de saúde-
adoecimento, bem como os recursos e serviços com os 
quais interage. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a 
II é uma justificativa correta da I 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas 
a II não é uma justificativa correta da I 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira 
 
21) Uma equipe de saúde da família trabalha em um 
território no qual o uso de drogas ilícitas entre os 
adolescentes é um grande problema. Para intervir sobre 
esse problema da comunidade, seguindo princípios 
delineados nas Conferências Internacionais de 
Promoção da Saúde, a equipe desenvolveu um projeto 
a partir da parceria com a academia ao ar livre da 
Secretaria de Esportes e com a escola do bairro. Na 
preparação e acompanhamento das atividades contou 

com o apoio do NASF. Essa intervenção envolveu 
principalmente ações: 
a) docente assistenciais 
b) medicalizadas 
c) intersetoriais 
d) alteridade 
 
22) Na APS são realizados diferentes tipos de 
intervenções voltados a pessoas portadoras ou não de 
agravos à saúde, sendo a prevenção de agravos uma 
de suas mais importantes preocupações. Uma das 
ações de prevenção quaternária consiste em: 
a) realização de radiografias de tórax no rastreamento 
de tuberculose 
b) controle pressórico em portadores de hipertensão 
arterial 
c) uso criterioso do rastreamento do câncer de próstata 
d) campanhas para coibir o uso do álcool ao dirigir 
 
23) A PNAB, promulgada em 2017, estabelece que a 
Territorialização e Adstrição da Clientela representam 
uma forma de permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais 
e intersetoriais com foco em um território específico, 
com impacto na situação, nos condicionantes e 
determinantes da saúde das pessoas e coletividades 
que constituem aquele espaço e estão, portanto, 
adstritos a ele. A ESF se organiza em torno do preceito 
de responsabilidade sanitária sobre a população de um 
determinado território. Nesse sentido, é correto afirmar 
que: 
a) a atualização dos dados de condições 
socioeconômicas das famílias é feita no sistema de 
informação de agravos de notificação 
b) a delimitação da população adscrita da equipe 
obedece aos limites geográficos e administrativos dos 
bairros de grandes cidades 
c) o processo de territorialização inicia no 
cadastramento de famílias que é uma atribuição dos 
agentes comunitários 
d) o processo de territorialização inicia no 
cadastramento de famílias que é uma responsabilidade 
de toda a equipe 
 
24) A nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 
2017) mudou a forma de apresentar e regular a inserção 
dos agentes comunitários de saúde (ACS) na Estratégia 
de Saúde da Família (ESF). No bojo do questionamento 
dessa política, tem sido intensa a discussão sobre a 
importância desses profissionais na qualificação da 
atenção primária no SUS. Sobre a inserção desses 
agentes na ESF, é correto afirmar que: 
a) esses profissionais estão vinculados às unidades 
básicas e suas ações são coordenadas e orientadas 
pela gerência desses serviços 
b) está circunscrita à implementação de ações dos 
programas verticais de saúde voltadas para o controle 
da mortalidade infantil 
c) em regiões urbanas o ACS é obrigado a lidar com 
questões não biomédicas como violência, desemprego, 
uso de drogas 
d) só foi possível a partir de sua inserção como 
profissional nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) 
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25) Os profissionais que compõe a equipe mínima da 
ESF, incluindo a equipe de saúde bucal é composta por: 
a) Agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em 
higiene dental e enfermeiro 
b) Enfermeiro, agente comunitário de saúde, 
odontólogo, técnico em higiene dental, médico e técnico 
em enfermagem 
c) Enfermeiro, agente comunitário de saúde, 
odontólogo, técnico em higiene dental e médico 
d) Agente comunitário de saúde, odontólogo, técnico em 
higiene dental e médico 
 
26) A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a 
partir de orientações clínicas, éticas e políticas que se 
traduzem em determinados arranjos de trabalho. O 
acolhimento é uma de suas principais diretrizes e tem 
como elemento central a: 
a) rede de referência e contra referência 
b) organização da fila de espera de consultas 
c) roda de conversa entre trabalhadores e gestão 
d) escuta ativa dos profissionais com os usuários 
 
27) Sobre a história natural e as medidas de prevenção 
das doenças, marque a alternativa CORRETA com 
relação à prevenção primária na atenção básica: 
a) Tomar medicamentos para Depressão 
b) Diminuir o consumo de álcool e uso de cigarro 
c) Realizar cirurgia de apêndice 
d) Realizar sessões de fisioterapia 
 
28) É o epicentro da maioria dos processos e das ações 
da estratégia saúde da família (ESF), pois é nesse local 
que se tem acesso aos condicionantes individuais, 
coletivos e sociais de cada indivíduo e família 
cadastrada. 
O trecho apresentado refere-se ao (à): 
a) domicílio 
b) comunidade 
c) população adscrita 
d) territorialização 
 
29) No diagnóstico comunitário, a representação gráfica 
dos contatos dos membros da família com os outros 
sistemas sociais, incluindo a rede de suporte 
sociossanitário, é a ferramenta denominada 
a) escala de Coelho 
b) projeto terapêutico singular 
c) ecomapa 
d) genograma 
 
30) “Assegurar uma adequada alimentação de dados 
nos sistemas de informação da atenção básica vigente, 
por parte dos profissionais, verificando sua consistência, 
estimulando a utilização para análise e planejamento 
das ações, e divulgando os resultados obtidos” 
(BRASIL, 2017). De acordo com a PNAB, o profissional 
que tem essa atribuição específica é aquele que exerce 
a função de: 
a) gerente 
b) enfermeiro 
c) ACS 
d) A equipe  

 
 




