
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Sanitarista               01 a 40 

 

01. Pelo Decreto nº 1232/94, a transferência de recursos orçamentários do Fundo 
Nacional de Saúde para os municípios fica condicionada, entre outras exigências, à 
existência de plano de: 

A) saúde, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde 

B) saneamento básico, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde 

C) atenção à saúde da criança e da mulher 

D) assistência à saúde do trabalhador aprovado pelas entidades sindicais 
 
02. De acordo com a Lei nº 8142/90, a Conferência Municipal de Saúde deve 

A) aprovar o plano plurianual de assistência municipal. 

B) aprovar parâmetros de cobertura assistencial para o município. 

C) propor diretrizes para a formulação da prática de saúde municipal. 

D) deliberar sobre o cronograma financeiro para os distritos sanitários.  
 
03. Segundo a Constituição Federal de 1988, no caso de eventual contrato de serviço de 

saúde de instituição privada pelo Sistema Único de Saúde, terão preferência: 

A) as instituições hospitalares 

B) as entidades filantrópicas 

C) os hospitais-escola 

D) as entidades de ensino e pesquisa 
 
04. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de 

alta complexidade, de referência estadual e/ou regional, é competência da direção do 
SUS em nível: 

A) nacional e regional     C) regional 

B) nacional       D) estadual 
 
05. O principal método de trabalho, investigação e fundamentação de ações de saúde 

coletiva é: 

A) o clínico       C) o epidemiológico 

B) o ecológico       D) o analítico 
 
06. O modelo político-social do SUS é: 

A) mercadológico      C) filantrópico 

B) institucional − redistributivo    D) meritocrático − particularista 
 
07. Denomina-se caso-índice de um surto 

A) o primeiro entre vários casos similares e epidemiologicamente relacionados. 

B) o primeiro caso de internação devido à doença. 

C) o primeiro caso de internação ou em que se tenha ido a óbito durante o surto. 

D) o primeiro caso notificado oficialmente. 
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08. “O grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real 
por causa da aplicação prática de uma ação, sob condições habituais” corresponde à 
definição de: 

A) eficiência   B) efetividade   C) abrangência       D) cobertura 
 
 
09. Pode ser considerada um marco inicial no processo da Reforma Sanitária Brasileira:  

A) III Conferência Nacional de Saúde 

B) VII Conferência Nacional de Saúde 

C) VIII Conferência Nacional de Saúde 

D) IX Conferência Nacional de Saúde 
 
 
10. Em relação à Reforma Sanitária Brasileira, é correto afirmar que 

A) o princípio prioritário dessa Reforma Sanitária, consagrado na Constituição de 
1988, é a consolidação do SUS. 

B) a VII Conferência Nacional de Saúde se constitui na base da criação do Sistema 
Único de Saúde por exigência dos usuários. 

C) a Reforma Sanitária no país considera as mudanças da assistência médica 
realizadas por intermédio da NOAS – Norma Operacional da Assistência à Saúde 
como um princípio doutrinário. 

D) o controle social realizado por intermédio da participação da comunidade é uma 
diretriz da Reforma Sanitária. 

 
 
11. “Conjunto de ações que proporciona 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 e agravos”. Nas políticas públicas, esse conceito corresponde a: 

A) saúde pública     C) vigilância epidemiológica 

B) educação em saúde    D) vigilância sanitária 
 
 
12. De acordo com a Norma Operacional Básica SUS 01/93, é condição indispensável 

para um município assumir a gestão incipiente do SUS: 

A) participar do Fundo Estadual de Saúde 

B) dispor de comissão bipartite em atividade 

C) programar, acompanhar e controlar as ações de saúde executadas no município 

D) dispor de Conselho Municipal de Saúde em funcionamento 
 
 
13. As responsabilidades das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para com a 

garantia do acesso da população aos serviços de saúde, seja pela oferta existente no 
território de um município especifico, seja pelo encaminhamento a municípios de 
referência, buscando atingir a igualdade da distribuição de recursos e a organização 
de uma rede regionalizada e resolutiva, estão traduzidas: 

A) no Termo de Compromisso para garantia de acesso 

B) no Plano Municipal de Saúde 

C) no Plano Diretor e de Regionalização 

D) na Programação Pactuada e Integrada 
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14. De acordo com os preceitos Constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos 
princípios doutrinários da: 

A) universalidade – eqüidade – integralidade 

B) universalidade – promoção e proteção – recuperação 

C) universalidade – responsabilidade – eqüidade 

D) universalidade – eqüidade – resolutividade 
 
15. A Programação Pactuada e Integrada (PPI) é um instrumento de gestão criado pela: 

A) NOB SUS 96     C) NOB SUS 92 

B) NOB SUS 91     D) NOB SUS 93 
 

16. O processo de ensino-aprendizagem relacionado à educação em saúde tem como 
principal finalidade 

A) informar sobre agravos ou problemas de saúde de uma população. 

B) transformar atitudes e comportamentos do sujeito que aprende, em relação à 
saúde. 

C) impor aos educandos conceitos pré-estabelecidos. 

D) transmitir e avaliar conhecimentos sobre agravos à saúde. 
 
17. A vigilância epidemiológica é uma atividade normatizada pelo Ministério da Saúde, 

que visa ao controle de algumas doenças prioritárias. É sua tarefa, dentre outras: 

A) pesquisar casos de doenças transmissíveis, isolá-los em hospital apropriado e 
estabelecer o tratamento. 

B) coordenar campanhas de imunização e reunir registros sobre elas. 

C) reunir informações sobre doenças, processar essas informações e interpretá-las. 

D) realizar campanhas de publicidade para educação em saúde, detectar casos de 
notificação compulsória e processá-los. 

 
18. Os dados e informações que alimentam o Sistema de Vigilância Epidemiológica são 

A) demográficos, ambientais e socioeconômicos, sobre morbidade e sobre infra-
estrutura da atenção básica. 

B) demográficos, ambientais e socioeconômicos, sobre morbidade e sobre 
mortalidade. 

C) sobre morbidade, sobre mortalidade e educacionais. 

D) sobre infra-estrutura da atenção básica, sobre morbidade e sobre crianças 
nascidas vivas. 

 
19. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, por intermédio da Portaria 1946, de 

18-10-2005, define a relação de doenças de notificação compulsória para todo o 
território nacional.  
Marque a opção em que todas as doenças são de notificação compulsória. 

A) dengue, difteria e filariose 

B) coqueluche, sarampo e tracoma 

C) febre amarela, leishimaniose e rubéola 

D) febre tifóide, hepatite B e brucelose 
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20. No Brasil, o Sistema Único de Saúde estabelece como competência municipal: 

A) a execução de serviços de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador 

B) a normatização das ações de vigilância sanitária de portos e aeroportos 

C) a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros 

D) o financiamento pleno dos recursos para o setor de saúde local 
 
21. A partir do conceito de promoção de saúde, pode-se citar, como exemplos de ações 

para a promoção de saúde e para a proteção específica, respectivamente: 

A) acesso à água potável e medidas para evitar acidentes de trabalho 

B) aconselhamento genético e atendimento pré-natal 

C) combate ao Aedes aegypti e vacinação contra sarampo 

D) construção de áreas de lazer e educação alimentar 
 
22. “O estudo da distribuição de freqüência de doenças e dos agravos à saúde coletiva 

em função das variáveis ligadas ao tempo, ao espaço e à pessoa, possibilitando o 
detalhamento do perfil epidemiológico, com vistas à promoção da saúde, às ações 
preventivas e de assistência”.  
Esse conceito corresponde à epidemiologia 

A) analítica.   B) quantitativa.  C) descritiva.   D) social. 
 
23. Os requisitos mínimos para que um município se credencie a receber recursos 

financeiros do SUS incluem a constituição 

A) de postos e centros de saúde nas áreas urbana e rural. 

B) de um programa de atenção integral à saúde da mulher e da criança. 

C) do Conselho Municipal de Saúde. 

D) de uma Secretaria Municipal de Saúde. 
 
24. A organização dos serviços de saúde deve contemplar os conceitos de 

descentralização, regionalização e hierarquização. Hierarquização do setor de saúde 
corresponde a: 

A) hegemonia médica 

B) definição da gerência político-administrativa 

C) interdisciplinaridade das atenções individual e coletiva 

D) articulação entre serviços com diferentes níveis de complexidade 
 
25. O Sistema Único de Saúde (SUS) pressupõe a municipalização da saúde. Isso 

significa que 

A) inexistirá responsabilidade do Governo Federal sobre a saúde quando o SUS for 
totalmente implantado. 

B) haverá distintas responsabilidades sobre a saúde dos cidadãos, dependendo de 
as instituições de saúde serem federais, estaduais ou municipais. 

C) o município terá total liberdade para formular seu programa de saúde, na medida 
em que os recursos para financiá-lo forem exclusivamente municipais. 

D) o município terá total liberdade para formular e implantar um programa de saúde, 
embora os recursos sejam exclusivamente federais. 
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26. A Constituição Federal de 1988 estabelece que o acesso aos serviços de saúde no 
país tem caráter 

A) filantrópico, pois é mediado pela solidariedade. 

B) universal, isto é, ao qual todos têm direito. 

C) seletivo, isto é, disponível para a maioria. 

D) público e organizado segundo os níveis de pobreza. 
 
27. As medidas propostas pelo SUS para solucionar os problemas de saúde no Brasil são: 
 

I reconhecimento da saúde como direito do cidadão 

II definição de atribuições por níveis de governo 

III controle público no setor privado 

IV participação popular por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde 
 
São corretas apenas as medidas expressas nos itens: 

A) I e II          B) II e III    C) II, III e IV     D) I, II e IV 
 
28. São fenômenos demográficos que podem ser observados em uma pirâmide de 

população: 

A) migração, natalidade e mortalidade 

B) esperança de vida, morbidade e mortalidade 

C) morbidade e razões de dependência e de masculinidade 

D) natalidade, mortalidade e morbidade 
 
29. Se a razão da masculinidade numa população é de 810 homens para 1000 mulheres, 

isso significa que a percentagem de mulheres na população é da ordem de: 

A) 123,5%  B) 81,0%  C) 59,5%  D) 55,2% 
 
30. Ao apresentar um trabalho sob a forma de tabela e gráficos e contendo as medidas 

de tendência central e de dispersão, o pesquisador está 

A) descrevendo os dados de uma forma geral e resumindo a informação obtida. 

B) comparando os resultados. 

C) expondo os motivos que o levaram a fazer tal trabalho com uma abordagem 
epidemiológica. 

D) ampliando a informação. 
 
31. O surgimento das doenças no ser humano acompanha a forma de organização da 

sociedade. Atualmente, no Brasil, as causas de doenças e morte da população vêm 
se modificando, e a esse fenômeno chamamos “transição epidemiológica”.  
As características que se correlacionam à transição epidemiológica são: 

A) agravamento das condições de vida, proporcionando uma redução da esperança 
de vida 

B) aumento da mortalidade por “causas externas” e doenças crônico-degenerativas 

C) elevação das causas de óbito por doenças infecciosas e parasitárias 

D) controle de grandes endemias, como malária e esquistossomose 
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32. O quadro abaixo mostra a distribuição de freqüência dos escores relativos a um 
questionário aplicado a 31 estudantes. 

 
Escores Freqüência 

7 3 
6 4 
5 6 
4 7 
3 5 
2 4 
1 2 

A moda, a mediana e a média dessa distribuição são, respectivamente: 

A) 3 − 4 − 4 

B) 4 − 3 − 4 

C) 4 − 4 − 3 

D) 4 − 4 − 4 
 
 
33. Para se conhecer a prevalência de uma doença infecciosa em determinada 

população, é necessário saber sobre essa doença, o número de: 

A) pessoas infectadas 

B) casos conhecidos 

C) pessoas que tiveram contato com o agente 

D) casos novos 
 
 
34. A incidência de determinada doença corresponde ao número de: 

A) casos novos em um determinado período 

B) casos novos e antigos da doença 

C) casos antigos em um determinado período 

D) pessoas expostas a ela em determinado período 
 
 
35. A mortalidade infantil pode ser de dois tipos: mortalidade neonatal e mortalidade pós-

natal. Em relação à mortalidade infantil, é correto afirmar que 

A) as causas de óbitos pós-natais são de controle mais difícil e complexo e incluem 
principalmente causas perinatais, anomalias congênitas e de origem genética. 

B) a proporção de óbitos pós-natais será maior quando for melhor o nível de saúde 
de uma população. 

C) a implementação de ações básicas de saúde, como incentivo ao aleitamento 
materno e terapia de hidratação oral, reduz os óbitos neonatais. 

D) a mortalidade infantil neonatal inclui apenas óbitos de crianças com menos de 28 
dias, ocorridos numa área A, durante um ano Y. 

 
36. A elevação brusca, inesperada e temporária do número de casos de uma doença 

infecto-contagiosa em uma determinada região constitui uma: 

A) epizootia      C) epidemia 

B) endemia      D) incidência 
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37. O índice de Swaroop-Uemura, expresso pela razão de mortalidade proporcional, é 
muito empregado para avaliar o nível de saúde de diversas populações, porque 
compara 

A) os dados de óbitos, que dispensam dados de população. 

B) o grau de envelhecimento da população. 

C) o peso da mortalidade infantil no conjunto de óbitos. 

D) as curvas de óbitos por faixa etária que refletem a pirâmide populacional. 
 
 
38. A sazonalidade de uma doença, é a variação 

A) da incidência num período de 12 (doze) semanas epidemiológicas. 

B) da incidência segundo as estações do ano. 

C) da letalidade no período de 6 (seis) semanas epidemiológicas. 

D) da letalidade no período de 1 (um) ano. 
 
 
39. Os indicadores mais adequados para se avaliarem as condições de vida de uma 

população são: 

A) mortalidade por doenças infecciosas, mortalidade materna, expectativa de vida 

B) mortalidade infantil, expectativa de vida, consumo calórico per capita 

C) expectativa de vida, mortalidade materna, mortalidade em maiores de 50 anos 

D) número de casos de diarréia, número de mortes em menores de um ano 
 
 
40. Uma doença de alta letalidade é aquela em que 

A) o risco de adoecer é grande. 

B) a taxa de mortalidade é grande. 

C) a probabilidade de morte é grande na população. 

D) o risco de morte entre os doentes é grande. 
 
 
 
 
 


