
PROCESSO SELETIVO 
PARA PROGRAMA DE

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
SAÚDE DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 

CRONICAMENTE ADOECIDOS

CA
D

ER
N

O
 D

E 
PR

O
VA 2020 

Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)



RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL

FARMÁCIA

CADERNO DE PROVA

2020 

Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)



 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2020 - 
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS: FARMÁCIA 

 

 

 

Área:Farmácia 
 

 

INSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  - QUESTÕES OBJETIVAS 
 

 

1) Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 8 (páginas) páginas e 30 questões 
objetivas e um cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das 
opções de resposta. 

2) É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

3) A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar 
do tempo previsto. 

4) O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min. 

5) Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta. 

6) Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

7) Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

8) As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA 
ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

9) O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a 
identificação clara da resposta marcada. 

10)  Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e 
assinado ao fiscal de sala. 

11)  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início 
e sem este caderno de prova. 

12)  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo 
início da prova. 

13)  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que porventura: não estejam 
assinaladas; e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 
legível. 

14)  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os 
documentos da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do 
processo seletivo.. 

15) Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, 
agendas eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

 
Boa Prova!
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 - 15 

 

QUESTÃO 1 

 

Segundo Art. 15. da Lei nº 8.080/90, em seu âmbito 

administrativo são atribuições comuns à União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, EXCETO: 

(A) gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros 

(B) elaborar e atualizar periodicamente o plano de 

saúde 

(C) organizar e coordenar o sistema de informação 

de saúde 

(D) (D) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 

Componentes e Derivados 

 

 

QUESTÃO 2 

 

Segundo § 2° da Lei 8.142/90, o Conselho de Saúde, 

em caráter permanente e deliberativo, 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 são homologadas pelo: 

(A) Congresso Nacional, após parecer da Câmara e 

do Senado Federal 

(B) representante máximo do Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde 

(C) presidente da comissão tripartite e 

representante dos usuários 

(D) chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo 

 

 

 

 

QUESTÃO 3 

 

De acordo com o Marco Teórico-Político que norteiam 

a Política Nacional de Humanização do SUS, a adoção 

da humanização como Política transversal implica na 

efetivação de: 

(A) ações pautadas em índices e metas a serem 

cumpridos independentemente da resolutividade 

e qualidade da assistência prestada 

(B) um conjunto de princípios/diretrizes que se 

traduzem em ações/ práticas de saúde nos 

diversos serviços e/ou instâncias do sistema, 

caracterizando uma construção coletiva 

(C) protocolos administrativos que busquem a 

implementação de ouvidorias locais para 

intermediar os possíveis conflitos existentes 

(D) um conjunto de ações que ampliem o acesso da 

população aos serviços de saúde por meio do 

atendimento clínico baseado na telemedicina. 

 

 

 

QUESTÃO 4 

 

Segundo o Art. 3º da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PNAISC), considera-se, 

na primeira infância, a pessoa na faixa etária de: 

(A) 0 (zero) a 6 (seis) anos 

(B) 0 (zero) a 3 (três) anos 

(C) 0 (zero) a 5 (cinco) anos 

(D) 0 (zero) a 4 (quatro) anos 
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QUESTÃO 5 

De acordo com Czeresnia (2009) as ações 

preventivas definem-se como intervenções que: 

(A) não se dirigem a uma determinada doença ou 

desordem, mas servem para aumentar a saúde e 

o bem-estar gerais 

(B) envolvem o acesso aos serviços de alta 

complexidade tecnológica para diagnóstico 

precoce 

(C) visam evitar danos associada às condutas 

profissionais excessivas, geralmente 

desnecessárias (iatrogênicas) 

(D) evitam o surgimento de doenças específicas, 

reduzindo sua incidência e prevalência nas 

populações 

 

 

QUESTÃO 6 

Segundo Silva (2010) a família apresenta-se como um 

sistema composto de vínculos afetivos, sociais e 

econômicos, os quais compõem uma dinâmica 

específica. Tal dinâmica é passível de mudanças em 

diversos momentos da vida desses membros, 

exigindo dos mesmos estratégias capazes de 

reequilibrar situações momentâneas. Sob esse prisma 

é CORRETO afirmar que: 

(A) dificuldades financeiras não preocupam as 

famílias que precisam se reorganizar para o 

tratamento do filho doente 

(B) a doença crônica não altera os modos de andar 

a vida das famílias que passam por momentos 

de vulnerabilidade 

(C) famílias que vivenciam a condição crônica na 

infância podem apresentar certo isolamento 

social 

(D) a normalidade da dinâmica familiar antes do 

início da doença crônica permanece inalterada 

após surgimento dos sinais e sintomas 

QUESTÃO 7 

Para Costa e Bigras (2007) além das dificuldades 

inerentes à implementação de ações voltadas à 

promoção e proteção da saúde de crianças e 

adolescentes (ação indireta), frequentemente, as 

intervenções de saúde pública se prestam a: 

(A) aumentar a capacidade de resiliência da 

população para conter possíveis conflitos 

(B) compensar as incapacidades do meio ou até 

mesmo a falta de comprometimento dos adultos 

(C) combater o analfabetismo infantil e 

discriminação racial entre os povos indígenas 

(D) diminuir a capacidade de resiliência da 

população para conter possíveis conflitos 

 

QUESTÃO 8 

 

De acordo com Cecílio (2001) a luta pela equidade e 

pela integralidade implica, necessariamente, 

repensarmos aspectos importantes da: 

(A) organização do processo de trabalho, gestão, 

planejamento e construção de novos saberes e 

práticas em saúde 

(B) construção de diretrizes para licitação e 

contratação de parceria público-privada no 

âmbito da administração pública 

(C) ampliação da função social de gestão e provisão 

de serviços de saúde do “terceiro setor” por 

intermédio das Organizações Sociais da Saúde 

(OSS) 

(D) indução à produção não lucrativa pela sociedade 

de bens ou serviços públicos não exclusivos do 

Estado, com vistas à redefinição do papel do 

Estado 
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QUESTÃO 9 

De acordo com Paim (2009) o Art. 196 da Carta 

Magna, promulgada em 1988, estabelece que “saúde 

é direito de todos e dever do Estado”.  Sob esta ótica 

a saúde passou ser reconhecida como um: 

(A) recurso tecnológico 

(B) direito previdenciário 

(C) direito social 

(D) plano de aceleração da economia 

 

QUESTÃO 10 

 

Segundo o Art. 8º da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PNAISC), as ações 

estratégicas do eixo de aleitamento materno e 

alimentação complementar saudável, INCLUEM: 

(A) a implementação do Plano Nacional pela 

Primeira Infância 

(B) a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) 

(C) Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na 

Infância (AIDPI) 

(D) as triagens neonatais universais 

 

QUESTÃO 11 

 

De acordo com Art. 6º da Lei Nº 8.080/90 estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) a execução de ações que INCLUEM a: 

(A) elaboração dos critérios de reajuste e revisão 

das contraprestações pecuniárias 

(B) operação de alienação de carteira entre as 

operadoras de planos de assistência à saúde 

(C) tributação de 20% da totalidade do imposto 

sindical pago pelos médicos 

(D) assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica 

 

QUESTÃO 12 

 

Sobre o Art. 1º, § 1º da Lei Nº 8.142/1990 pode-se 

AFIRMAR que: 

(A) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais 

(B) a articulação das políticas/programas, a cargo 

das comissões intersetoriais, abrangerá, os 

recursos humanos 

(C) deverão ser criadas comissões permanentes de 

integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino 

(D) os Poderes Executivos poderão editar atos que 

estabeleçam regras de governança destinadas 

às Organizações Sociais da Saúde (OSS) 

 

QUESTÃO 13 

 

A Política Nacional de Humanização (Humaniza SUS - 

2004) dispõe de Diretrizes Gerais, cuja 

implementação nos diferentes níveis de atenção, 

dentre outros aspectos, visa: 

(A) possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e resolutivos 

(B) monitorar as ações de saúde dirigidas aos povos 

indígenas 

(C) sensibilizar as equipes de saúde em relação ao 

problema da violência intrafamiliar 

(D) organizar o funcionamento dos serviços de 

atenção à pessoa com deficiência 
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QUESTÃO 14 

 

Em conformidade com o Art. 10 § 1º da Lei Nº da Lei 

nº 8.080/90, os municípios poderão constituir 

consórcios para desenvolver em conjunto as ações e 

os serviços de saúde que lhes correspondam. Para 

esses consórcios administrativos intermunicipais 

aplica-se o princípio da: 

(A) gestão compartilhada 

(B) direção única 

(C) intergestão 

(D) direção colegiada 

 

QUESTÃO 15 

 

De acordo com a Política Nacional de 

Humanização/PNH (Humaniza SUS - 2004), para a 

implantação de uma PNH efetivamente transversal às 

demais ações e políticas de saúde, é necessário: 

(A) garantir a segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos dispensados na Unidade Básica 

de Saúde 

(B) ampliar a rede de serviços do SUS para a 

atenção especializada no cuidado à saúde da 

população LGBT 

(C) elaborar planos microrregionais de resíduos 

sólidos, bem como planos específicos 

direcionados às regiões metropolitanas 

(D) combinar a atuação descentralizada dos diversos 

atores que constituem o SUS 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(16 – 30) 

 

QUESTÃO 16 

O conceito de assistência farmacêutica no Brasil 

incorpora o chamado Ciclo da Assistência 

Farmacêutica, o qual envolve diversas atividades que 

devem ser desempenhadas de forma coordenada 

para assegurar o acesso a medicamentos eficazes, 

seguros e de qualidade. Neste ciclo, a atividade que 

tem por objetivo decidir, de forma crítica e 

fundamentada na melhor evidência científica, quais 

medicamentos devem ser disponibilizados aos 

usuários é a: 

(A) aquisição de medicamentos 

(B) distribuição de medicamentos 

(C) seleção de medicamentos 

(D) utilização de medicamentos 
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QUESTÃO 17 

Segundo o Conselho Federal de Farmácia (CFF), a 

filosofia do cuidado farmacêutico alicerça a provisão 

dos serviços e define que a responsabilidade do 

farmacêutico é atender, dentro do seu limite 

profissional, a todas as necessidades de saúde do 

paciente, incluindo as farmacoterapêuticas. A 

responsabilidade essencial do farmacêutico é garantir 

que toda a terapia medicamentosa do paciente seja 

apropriadamente indicada para tratar seus problemas 

de saúde, que os medicamentos utilizados sejam os 

mais efetivos e seguros, e que o paciente esteja 

disposto e seja capaz de utilizá-los adequadamente. O 

cuidado prestado pelo farmacêutico se materializa 

para o paciente e para a sociedade na provisão de 

serviços farmacêuticos. O serviço pelo qual o 

farmacêutico faz uma análise estruturada e crítica 

sobre os medicamentos utilizados pelo paciente, com 

os objetivos de minimizar a ocorrência de problemas 

relacionados à farmacoterapia, melhorar a adesão ao 

tratamento e os resultados terapêuticos, bem como 

reduzir o desperdício de recursos, é denominado: 

(A) acompanhamento farmacoterapêutico 

(B) revisão da farmacoterapia 

(C) monitorização terapêutica de medicamento 

(D) gestão da condição de saúde 

 

 

QUESTÃO 18 

De acordo com a RDC n.° 67, de 08 de outubro de 

2007, a dose unitarizada de medicamentos, que pode 

acontecer em uma farmácia hospitalar,é:  

(A) o procedimento de clivagem ou partilha de forma 

farmacêutica. 

(B) a adequação da forma farmacêutica à 

quantidade correspondente à dose prescrita, 

preservadas suas características de qualidade e 

rastreamento. 

(C) o procedimento que consiste na subdivisão da 

embalagem primária do medicamento em 

frações menores, a partir da sua embalagem 

original, mantendo os seus dados de 

identificação e qualidade. 

(D) a adequação da forma farmacêutica em doses 

previamente selecionadas para atendimento a 

prescrições nos serviços de saúde. 

 

 

QUESTÃO 19 

Os processos fisiológicos que influenciam as variáveis 

farmacocinéticas em lactentes são alterados de forma 

significativa no primeiro ano de vida, particularmente 

nos primeiros meses. No neonato, logo após o 

nascimento, ocorrem alterações bioquímicas e 

fisiológicas significativas no trato gastrointestinal, por 

exemplo. Essas alterações são capazes de interferir 

diretamente na biodisponibilidade oral de vários 

fármacos quando comparamos neonatos a crianças 

maiores e adultos. Um medicamento que pode ter sua 

absorção oral aumentada em neonatos, que pode 

resultar em em toxicidade com dose-padrão é a(o): 

(A) ampicilina 

(B) digoxicina 

(C) fenitoína 

(D) paracetamol 
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QUESTÃO 20 

O Código de Ética da Profissão Farmacêutica 

estabelece que é proibido ao farmacêutico: 

I. produzir, fornecer, dispensar ou permitir que 

sejam dispensados medicamentos, fracionados 

ou não, que não inclua a identificação clara e 

precisa sobre a(s) substância(s) ativa(s) nela 

contida(s), bem como suas respectivas 

quantidades, inclusive em ambiente hospitalar. 

II. delegar a outros profissionais atos ou 

atribuições exclusivos da profissão 

farmacêutica. 

III. fornecer, dispensar ou permitir que sejam 

dispensados, sob qualquer forma, substância, 

medicamento ou fármaco para uso diverso da 

indicação para a qual foi licenciado, mesmo 

que baseado em forte evidência científica. 

IV. aviar receitas com prescrições médicas ou de 

outras profissões, em desacordo com a técnica 

farmacêutica e a legislação vigentes. 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) I e III 

(B) II e IV 

(C) I e IV 

(D) II e III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 21 

Considere que em um hospital pediátrico existam 30 

leitos de Terapia Intensiva (alta complexidade) e 120 

leitos de internação de baixa e média complexidade. 

O serviço de farmácia do hospital está estruturando a 

realização de atividades clínicas para atendimento de 

todos os pacientes internados na instituição. Neste 

caso, de acordo com os Padrões Mínimos em 

Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (2017), 

quantos farmacêuticos, no mínimo, seriam 

necessários para a implementação das atividades 

clínicas: 

(A) 5 

(B) 3 

(C) 2 

(D) 4 

  

QUESTÃO 22 

A nutrição parenteral constitui-se parte dos cuidados 

de assistência ao recém-nascido, que está 

impossibilitado de receber a adequação das suas 

necessidades metabólicas pelo trato gastrointestinal. 

A glicose é a principal fonte de energia da nutrição 

parenteral. Entretanto, a produção inadequada de 

insulina e a imaturidade hepática, especialmente no 

recém-nascido prematura, causam, com frequência, 

intolerância à glicose. Devido a isso, é recomendado 

que a infusão inicial de glicose em neonatologia 

esteja na faixa de: 

(A) 4 a 6 mg/kg/min 

(B) 8 a 10 mg/kg/min 

(C) 1 a 3 mg/kg/min 

(D) 7 a 9 mg/kg/min 
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QUESTÃO 23 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) é um 

documento oficial que expressa um compromisso do 

governo com a promoção do uso racional e do acesso 

da maioria da população a medicamentos essenciais, 

de qualidade assegurada e de eficácia e segurança 

comprovadas. São componentes da PNM que estão, 

diretamente, relacionados ao objetivo do acesso: 

(A) seleção de medicamentos essenciais, 

regulamentação e garantia da qualidade e 

recursos humanos. 

(B) acessibilidade de preço, uso racional e 

monitoramento e avaliação. 

(C) financiamento, sistema de abastecimento e 

pesquisa. 

(D) organização das atividades de vigilância 

sanitária, informação sobre medicamentos e 

capacitação de recursos humanos. 

 

 

QUESTÃO 24 

O propofol é o fármaco administrado com mais 

frequência para indução de anestesia, substituindo, 

em grande parte os barbitúricos para essa indicação. 

Como seu perfil farmacocinético possibilita uma 

infusão contínua, o propofol também é administrado 

durante a manutenção da anestesia e constitui uma 

escolha comum para sedação nos cuidados 

anestésicos monitorados. Em crianças a dose de 

indução de propofol recomendada é: 

(A) mais baixa que dos adultos, devendo estar na 

faixa de 0,5 a 1,0 mg/kg IV. 

(B) igual dos adultos, devendo estar na faixa de 1,0 

a 2,5 mg/kg IV. 

(C) igual dos adultos, devendo estar na faixa de 2,0 

a 3,5 mg/kg IV. 

(D) mais alta que dos adultos, devendo estar na 

faixa de 2,5 a 3,5mg/kg IV. 

QUESTÃO 25 

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) estabelece que 

os serviços de atendimento pré-hospitalar, farmácia 

hospitalar e outros serviços de saúde, têm como 

principal objetivo contribuir no processo de cuidado à 

saúde, visando à melhoria da qualidade da 

assistência prestada ao paciente, promovendo o uso 

seguro e racional de medicamentos e outros produtos 

para saúde, nos planos assistencial, administrativo, 

tecnológico e científico. Considerando o objetivo 

apresentado, as atribuições do farmacêutico devem:  

(A) estar direcionadas a todos os medicamentos, 

inclusive radiofármacos e gases medicinais. 

(B) estar direcionadas a todos os medicamentos, 

exceto nutrição parenteral e gases medicinais. 

(C) estar direcionadas a todos os medicamentos, 

exceto nutrição parenteral e antineoplásicos. 

(D) estar direcionadas a todos os medicamentos, 

exceto radiofármacos e antineoplásicos. 

 

QUESTÃO 26 

Os glicocorticoides tornaram-se agentes importantes 

no tratamento de inúmeros distúrbios inflamatórios, 

imunológicos, hematológicos, entre outros. 

Frequentemente ocorre a indicação de 

glicocorticoides para estimular a maturação pulmonar 

no feto e reduzir a incidência da síndrome do 

desconforto respiratório em prematuros. Nestes 

casos, quando o parto é antecipado antes de 34 

semanas de gestação, o glicocorticoide comumente 

utilizado é a: 

(A) fludrocortisona 

(B) hidrocortisona 

(C) betametasona 

(D) prednisolona 
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QUESTÃO 27 

De acordo com os Protocolos Básicos de Segurança 

do Paciente relacionados à Segurança, Prescrição, 

Uso e Administração de Medicamentos, uma das 

estratégias que deve ser implementada nos hospitais 

e demais serviços de saúde é: 

(A) a elaboração, formalização e divulgação de uma 

lista de abreviaturas padronizadas na instituição, 

podendo incluir fórmulas químicas e nomes 

abreviados de medicamentos. 

(B) empregar para os medicamentos cujos nomes 

são reconhecidamente semelhantes a outros de 

uso corrente na instituição a prescrição com 

destaque na escrita da parte do nome que os 

diferencia, podendo ser utilizada letra maiúscula 

ou negrita. 

(C) utilizar para os medicamentos em fase de 

ensaios clínicos o seu código ou codinome, 

conforme registro no clinical trials. 

(D) expressar as doses através de sistemas métricos 

ou como unidades de medidas não métricas (ex.: 

colher, frasco, ampola). 

 

 

QUESTÃO 28 

Foi prescrito em um hospital para uma criança de 10 

kg uma infusão intravenosa de dopamina na dose de 

5mcg/kg/min. A velocidade de infusão da solução 

preparada será de 5 mL/h. De posse dessas 

informações, qual deve ser a dose total de dopamina 

a ser administrada no paciente no período de 24 

horas: 

(A) 72 mg 

(B) 60 mg 

(C) 50 mg 

(D) 30 mg 

 

 

QUESTÃO 29 

As quinolonas são antibióticos que bloqueiam a 

síntese do DNA bacteriano ao inibirem a 

topoisomerase II (DNA-girase) bacteriana e a 

topoisomerese IV. Esses medicamentos são ativos 

contra diversas bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas. Considerando as características das 

quinolonas, analise as afirmativas a seguir: 

I. A absorção oral das fluoroquinolonas é 

prejudicada por cátions bivalentes e trivalentes. 

II. O ajuste de dose na insuficiência renal não é 

necessário quando se usa fluoroquinolonas. 

III. Todas as fluoroquinolonas são efetivas no 

tratamento de infecções do trato urinário. 

IV. As fluoroquinolonas podem comprometer a 

cartilagem em crescimento e provocar artropatia. 

Estão corretas as seguintes afirmativas: 

(A) I e III 

(B) II e III 

(C) I e IV 

(D) II e IV 

QUESTÃO 30 

O uso racional de medicamentos (URM) é o processo 

que compreende a prescrição apropriada, a 

disponibilidade oportuna e a preços acessíveis, a 

dispensação em condições adequadas, e o consumo 

nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no 

período indicado, de medicamentos eficazes, seguros 

e de qualidade. Uma estratégia estruturante para a 

promoção do URM é: 

(A) a disseminação de informações sobre 

medicamentos. 

(B) a oferta pública de medicamentos, de acordo 

com a demanda da população. 

(C) a implantação de mecanismos de financiamento 

sustentáveis e equânimes. 

(D) a implementação da lista de medicamentos 

essenciais.
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Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CAND
 

1. Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de quatro horas. Faça
tempo previsto. 

4. O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

5. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta.

6. Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

7. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

8. As respostas das questões devem
OU PRETA. 

9. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 
clara da resposta marcada. 

10.  Após terminar de marcar as respostas no cartão
ao fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 
sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 
prova. 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de um

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do pro

15.  Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravad
objetos causará eliminação imediata do candidato.
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Área:  Fisioterapia 
 
 

INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  ----    QUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVAS    

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 7777    (sete) páginas e 30303030
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
ção das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do pro

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova! 
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30303030 questões objetivas e um 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta. 

ilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min. 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
a alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo.. 

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 

or ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1111    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
dadadada    administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:    
(A) Sistema Único de Saúde. 
(B) Sistema Regulatório em Saúde. 
(C) Sistema de Saúde Universal. 
(D) Serviço Hospitalar de atendimento municipal.

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    2222    

Segundo BRASIL (1990), a Segundo BRASIL (1990), a Segundo BRASIL (1990), a Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia 
para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 
como um(a)como um(a)como um(a)como um(a)    
(A) diretriz prevista na lei 8.142/90. 
(B) diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

Federal. 
(C) princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde.
(D) modelo de organização, da Direção e da gestão 

do SUS. 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    3333    

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 
Humanização:Humanização:Humanização:Humanização:    
(A) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 
saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional, atuação em rede, educação 
permanente. 

(B) Valorização da dimensão subjetiva em todas as 
práticas de atenção e gestão, estímulo a 
processos comprometidos com o diagnóstic
tratamento, fortalecimento do trabalho em 
equipe multiprofissional, atuação em rede, 
educação continuada. 

(C) Valorização da dimensão objetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 
saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional, atuação em rede, educação 
continuada. 

(D) Valorização da dimensão subjetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 
saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 
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1 

CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 ----    15151515    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações 
    

Serviço Hospitalar de atendimento municipal. 

utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia 
para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

do Sistema Único de Saúde. 
modelo de organização, da Direção e da gestão 

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 

Valorização da dimensão objetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

rometidos com a produção de 
saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva em todas as 
práticas de atenção e gestão, estímulo a 
processos comprometidos com o diagnóstico e 
tratamento, fortalecimento do trabalho em 
equipe multiprofissional, atuação em rede, 

Valorização da dimensão objetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 

fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 

trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 
permanente. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    4444    

Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da financeiros na área da financeiros na área da financeiros na área da saúde?saúde?saúde?saúde?
(A) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990.
(B) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991.
(C) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991.
(D) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990.

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    5555    

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 
em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária?     
(A) 0 (zero) a 10 (dez) anos.
(B) 0 (zero) a 9 (nove) anos.
(C) 0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias.
(D) 0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias.

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    6666    

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 
observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 
farmacêuticos e defarmacêuticos e defarmacêuticos e defarmacêuticos e de    equipamentos, fortalecendo a equipamentos, fortalecendo a equipamentos, fortalecendo a equipamentos, fortalecendo a 
expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico
detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 
estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?
(A) Medicina de grupo. 
(B) Medicina social. 
(C) Medicina privada. 
(D) Medicina Preventiva. 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    7777    

O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 
informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 
SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 
tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:    
(A) Plano de Saúde. 
(B) Plano Nacional de Saúde.
(C) Plano Estadual de Saúde.
(D) Plano Municipal de Saúde.
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multiprofissional, atuação em rede, educação 

Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

saúde?saúde?saúde?saúde?    
Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990. 
Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991. 
Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991. 
Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. 

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

10 (dez) anos. 
0 (zero) a 9 (nove) anos. 
0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias. 
0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias. 

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 
observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

equipamentos, fortalecendo a equipamentos, fortalecendo a equipamentos, fortalecendo a equipamentos, fortalecendo a 
expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico----hospitalar em hospitalar em hospitalar em hospitalar em 
detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 
estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?    

 

O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 
informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 
SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 

Plano Nacional de Saúde. 
Plano Estadual de Saúde. 

aúde. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    8888    

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 
justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 
mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 
relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 
área no plano técnico ou área no plano técnico ou área no plano técnico ou área no plano técnico ou científico?científico?científico?científico?    
(A) Interdisciplinaridade. 
(B) Transdisciplinaridade. 
(C) Pluridisciplinaridade. 
(D) Multidisciplinaridade. 

 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    9999    

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 
promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes representam desafios, cuja amplitudadolescentes representam desafios, cuja amplitudadolescentes representam desafios, cuja amplitudadolescentes representam desafios, cuja amplitud
complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 
de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 
afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 
sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 
este segmento sereste segmento sereste segmento sereste segmento ser    
(A) constituído de indivíduos na primeira i
(B) representado por dependentes legais segundo a 

constituição. 
(C) mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 
exigências do ambiente. 

(D) crianças emancipadas pelo poder jurídico.
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

São característicasSão característicasSão característicasSão características    que contribuem para uma que contribuem para uma que contribuem para uma que contribuem para uma 
definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 
adolescentes:adolescentes:adolescentes:adolescentes:    
(A) vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais e que não 
necessitem de cuidados de serviços de saúde

(B) vulnerabilidade que pode associar alterações 
nas condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais e que 
necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(C) vulnerabilidade associada a alterações nas 
condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais.

(D) vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 
faixa etária. 
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Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 
justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 
mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 
relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 
promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes representam desafios, cuja amplitudadolescentes representam desafios, cuja amplitudadolescentes representam desafios, cuja amplitudadolescentes representam desafios, cuja amplitude e e e e e e e 
complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 
de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 
afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 
sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

constituído de indivíduos na primeira infância. 
representado por dependentes legais segundo a 

mais vulnerável porque é formado de indivíduos 
ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

crianças emancipadas pelo poder jurídico. 

que contribuem para uma que contribuem para uma que contribuem para uma que contribuem para uma 
definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

vulnerabilidade que pode associar alterações 
nas condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais e que não 
necessitem de cuidados de serviços de saúde. 
vulnerabilidade que pode associar alterações 
nas condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais e que 
necessitem de cuidados de serviços de saúde. 
vulnerabilidade associada a alterações nas 
condições físicas, emocionais, de 

imento e comportamentais. 
vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

Para Para Para Para CZERESNIACZERESNIACZERESNIACZERESNIA    (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 
perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 
à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 
conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 
conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 
complexos, mas de constcomplexos, mas de constcomplexos, mas de constcomplexos, mas de construir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): 
(A) que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico
(B) clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico
(C) que associem os elementos condicionantes do 

processo de adoecimento.
(D) preventivas que possam 

doença do conceito social de saúde.
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 
doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 
prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para
(A) Prevenção Primária. 
(B) Prevenção Secundária
(C) Prevenção terciária 
(D) Ações Preventivas 

    
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 
se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?
(A) Colaboração bem-intencionada.
(B) Colaboração institucional.
(C) Colaboração profissional.
(D) Colaboração disciplinar.

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 
para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 
políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 
são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 
qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?    
(A) Atenção Básica. 
(B) Atenção Secundária. 
(C) Atenção Terciária. 
(D) Atenção Quartenária. 
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(2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 
perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 
à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 
conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 
conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s):     
que estabeleçam uma nova relação com 
qualquer conhecimento científico 
clínica que estabeleça relação com o 
conhecimento científico 
que associem os elementos condicionantes do 

mento. 
preventivas que possam dissociar o conceito de 
doença do conceito social de saúde. 

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 
doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 
prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para 

Secundária 

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 
se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?    

intencionada. 
Colaboração institucional. 
Colaboração profissional. 

disciplinar. 

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 
para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 
políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 
são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

MMMMonitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 
municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 
estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 
outros instrumentos de gestãooutros instrumentos de gestãooutros instrumentos de gestãooutros instrumentos de gestão    e no Planejamento e no Planejamento e no Planejamento e no Planejamento 
Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 
saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 
sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 
qual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo a    Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança
(A) Municipal. 
(B) Estadual. 
(C) Federal. 
(D) Distrital. 
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onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 
municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 
estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

e no Planejamento e no Planejamento e no Planejamento e no Planejamento 
Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 
saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 
sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança????    

CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍ
(16 (16 (16 (16 ––––

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616        

“Definimos o campo da aprendizagem motora como o “Definimos o campo da aprendizagem motora como o “Definimos o campo da aprendizagem motora como o “Definimos o campo da aprendizagem motora como o 
estudo da aquisição e/ou da estudo da aquisição e/ou da estudo da aquisição e/ou da estudo da aquisição e/ou da 
movimento...movimento...movimento...movimento...tem sido definido tradicionalmente como tem sido definido tradicionalmente como tem sido definido tradicionalmente como tem sido definido tradicionalmente como 
o estudo da aquisição ou da modificação do o estudo da aquisição ou da modificação do o estudo da aquisição ou da modificação do o estudo da aquisição ou da modificação do 
movimento em indivíduos normais.” Sobre as formamovimento em indivíduos normais.” Sobre as formamovimento em indivíduos normais.” Sobre as formamovimento em indivíduos normais.” Sobre as forma
de aprendizagem podde aprendizagem podde aprendizagem podde aprendizagem podeeee----se se se se AFIRMARAFIRMARAFIRMARAFIRMAR
(A) a aprendizagem não-associativa ocorre quando 

os animais recebem diversos estímulos em um 
único momento. 

(B) habituação e sensibilização são duas formas 
muito simples de aprendizagem não

(C) a aprendizagem associativa envolve a 
associação de ideias e dificulta os animais a 
aprender a detectar relações causais no 
ambiente. 

(D) a sensibilização consiste em uma receptividade 
baixa após um estímulo ameaçador ou nocivo.
 
 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717        

A avaliação é um processo complexo, específico e A avaliação é um processo complexo, específico e A avaliação é um processo complexo, específico e A avaliação é um processo complexo, específico e 
individualizado de adquirir informações com o objetivo individualizado de adquirir informações com o objetivo individualizado de adquirir informações com o objetivo individualizado de adquirir informações com o objetivo 
de identificar potencialidades e dificuldades de de identificar potencialidades e dificuldades de de identificar potencialidades e dificuldades de de identificar potencialidades e dificuldades de 
indivíduos e interpretar esses achados para se indivíduos e interpretar esses achados para se indivíduos e interpretar esses achados para se indivíduos e interpretar esses achados para se 
estabelecer um programa de tratamento efetivo. estabelecer um programa de tratamento efetivo. estabelecer um programa de tratamento efetivo. estabelecer um programa de tratamento efetivo. 
Sobre a avaliação do desenvolvimento motor de Sobre a avaliação do desenvolvimento motor de Sobre a avaliação do desenvolvimento motor de Sobre a avaliação do desenvolvimento motor de 
bebês e criabebês e criabebês e criabebês e criançasnçasnçasnças,,,,    marque a alternativa marque a alternativa marque a alternativa marque a alternativa 
(A) A realização de testes é o principal componente 

desse processo; coleta de dados sobre a história 
da criança e observação do individuo em seu 
ambiente por sua vez não agregam informações 
relevantes. 

(B) O uso de escalas class
padronizados é suficiente para uma ampla 
perspectiva da funcionalidade do indivíduo.

(C) O processo de avaliação é amplo e 
imprescindível para a efetividade do tratamento 
e não envolve instrumentos padronizados e 
observação clínica. 

(D) A utilização de escalas classificatórias permite 
que pacientes com a mesma condição 
diagnóstica sejam agrupados em subcategorias 
de desempenho funcional.
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CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSFICOSFICOSFICOS    
––––    30)30)30)30)    

“Definimos o campo da aprendizagem motora como o “Definimos o campo da aprendizagem motora como o “Definimos o campo da aprendizagem motora como o “Definimos o campo da aprendizagem motora como o 
estudo da aquisição e/ou da estudo da aquisição e/ou da estudo da aquisição e/ou da estudo da aquisição e/ou da modificação do modificação do modificação do modificação do 

tem sido definido tradicionalmente como tem sido definido tradicionalmente como tem sido definido tradicionalmente como tem sido definido tradicionalmente como 
o estudo da aquisição ou da modificação do o estudo da aquisição ou da modificação do o estudo da aquisição ou da modificação do o estudo da aquisição ou da modificação do 
movimento em indivíduos normais.” Sobre as formamovimento em indivíduos normais.” Sobre as formamovimento em indivíduos normais.” Sobre as formamovimento em indivíduos normais.” Sobre as formassss    

AFIRMARAFIRMARAFIRMARAFIRMAR    quequequeque    
associativa ocorre quando 

os animais recebem diversos estímulos em um 

abituação e sensibilização são duas formas 
muito simples de aprendizagem não-associativa. 

aprendizagem associativa envolve a 
ção de ideias e dificulta os animais a 

aprender a detectar relações causais no 

sensibilização consiste em uma receptividade 
baixa após um estímulo ameaçador ou nocivo. 

A avaliação é um processo complexo, específico e A avaliação é um processo complexo, específico e A avaliação é um processo complexo, específico e A avaliação é um processo complexo, específico e 
individualizado de adquirir informações com o objetivo individualizado de adquirir informações com o objetivo individualizado de adquirir informações com o objetivo individualizado de adquirir informações com o objetivo 
de identificar potencialidades e dificuldades de de identificar potencialidades e dificuldades de de identificar potencialidades e dificuldades de de identificar potencialidades e dificuldades de 
indivíduos e interpretar esses achados para se indivíduos e interpretar esses achados para se indivíduos e interpretar esses achados para se indivíduos e interpretar esses achados para se 
estabelecer um programa de tratamento efetivo. estabelecer um programa de tratamento efetivo. estabelecer um programa de tratamento efetivo. estabelecer um programa de tratamento efetivo. 
Sobre a avaliação do desenvolvimento motor de Sobre a avaliação do desenvolvimento motor de Sobre a avaliação do desenvolvimento motor de Sobre a avaliação do desenvolvimento motor de 

marque a alternativa marque a alternativa marque a alternativa marque a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    
A realização de testes é o principal componente 
desse processo; coleta de dados sobre a história 
da criança e observação do individuo em seu 
ambiente por sua vez não agregam informações 

O uso de escalas classificatórias e testes 
padronizados é suficiente para uma ampla 
perspectiva da funcionalidade do indivíduo. 
O processo de avaliação é amplo e 
imprescindível para a efetividade do tratamento 
e não envolve instrumentos padronizados e 

ização de escalas classificatórias permite 
que pacientes com a mesma condição 
diagnóstica sejam agrupados em subcategorias 
de desempenho funcional. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818        

O tratamento neuroevolutivo Bobath é uma O tratamento neuroevolutivo Bobath é uma O tratamento neuroevolutivo Bobath é uma O tratamento neuroevolutivo Bobath é uma 
abordagem de resolução de problemas para avaliação abordagem de resolução de problemas para avaliação abordagem de resolução de problemas para avaliação abordagem de resolução de problemas para avaliação 
e e e e tratamento das deficiências e limitações funcionais tratamento das deficiências e limitações funcionais tratamento das deficiências e limitações funcionais tratamento das deficiências e limitações funcionais 
de crianças com paralisia cerebral (PC) e outras de crianças com paralisia cerebral (PC) e outras de crianças com paralisia cerebral (PC) e outras de crianças com paralisia cerebral (PC) e outras 
disfunções neuromotoras. Sobre esta abordagem disfunções neuromotoras. Sobre esta abordagem disfunções neuromotoras. Sobre esta abordagem disfunções neuromotoras. Sobre esta abordagem 
terapêutica utilizada na PCterapêutica utilizada na PCterapêutica utilizada na PCterapêutica utilizada na PC,,,,    correlacione as opções correlacione as opções correlacione as opções correlacione as opções 
abaixoabaixoabaixoabaixo: 
1) Oferecer à criança apenas uma atividade 

específica ligada à tarefa não é suficiente para 
promover a plasticidade neural. 

2) Quanto maior o número de repetições de tarefas
mais favorecidas são as alterações plásticas de 
longa duração. 

3) Algumas mudanças plásticas, presentes no 
desenvolvimento neural, têm um p
para acontecer e, muitas vezes, precedem e 
estimulam o aparecimento de outras 
plasticidades. 

4) Capacidade de generalização, ou seja, a partir de 
um número restrito de experiências pode
extrapolar para uma infinidade de situações.
 

(    ) Transferência 
(    ) Repetição/prática 
(    ) Intensidade 
(    ) Tempo 
 

(A) A sequência correta é 4-2-1-3. 
(B) A sequência correta é 2-4-3-1. 
(C) A sequência correta é 4-3-1-2. 
(D) A sequência correta é 2-3-1-4. 

 
 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919        

A lesão medular congênita da medula espinhal ocorre A lesão medular congênita da medula espinhal ocorre A lesão medular congênita da medula espinhal ocorre A lesão medular congênita da medula espinhal ocorre 
no útero e está presente na época do nascimento. A no útero e está presente na época do nascimento. A no útero e está presente na época do nascimento. A no útero e está presente na época do nascimento. A 
forma mais comum e mais grave do defeito é forma mais comum e mais grave do defeito é forma mais comum e mais grave do defeito é forma mais comum e mais grave do defeito é 
conhecida como mielomeningocele, na qual tanto a conhecida como mielomeningocele, na qual tanto a conhecida como mielomeningocele, na qual tanto a conhecida como mielomeningocele, na qual tanto a 
medula espinhal quanto as meninges estão contidas medula espinhal quanto as meninges estão contidas medula espinhal quanto as meninges estão contidas medula espinhal quanto as meninges estão contidas 
no saco císno saco císno saco císno saco cístico. Sobre as manifestações clínicas da tico. Sobre as manifestações clínicas da tico. Sobre as manifestações clínicas da tico. Sobre as manifestações clínicas da 
mielomeningocele marque a opção mielomeningocele marque a opção mielomeningocele marque a opção mielomeningocele marque a opção CORRETACORRETACORRETACORRETA
(A) Deficiências sensoriais com sensação 

prejudicada acima do nível da lesão, que inclui 
informação cinestésica, proprioceptiva e 
somatosensorial. 
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O tratamento neuroevolutivo Bobath é uma O tratamento neuroevolutivo Bobath é uma O tratamento neuroevolutivo Bobath é uma O tratamento neuroevolutivo Bobath é uma 
abordagem de resolução de problemas para avaliação abordagem de resolução de problemas para avaliação abordagem de resolução de problemas para avaliação abordagem de resolução de problemas para avaliação 

tratamento das deficiências e limitações funcionais tratamento das deficiências e limitações funcionais tratamento das deficiências e limitações funcionais tratamento das deficiências e limitações funcionais 
de crianças com paralisia cerebral (PC) e outras de crianças com paralisia cerebral (PC) e outras de crianças com paralisia cerebral (PC) e outras de crianças com paralisia cerebral (PC) e outras 
disfunções neuromotoras. Sobre esta abordagem disfunções neuromotoras. Sobre esta abordagem disfunções neuromotoras. Sobre esta abordagem disfunções neuromotoras. Sobre esta abordagem 

correlacione as opções correlacione as opções correlacione as opções correlacione as opções 

Oferecer à criança apenas uma atividade 
a ligada à tarefa não é suficiente para 

Quanto maior o número de repetições de tarefas, 
mais favorecidas são as alterações plásticas de 

Algumas mudanças plásticas, presentes no 
desenvolvimento neural, têm um período crítico 
para acontecer e, muitas vezes, precedem e 
estimulam o aparecimento de outras 

Capacidade de generalização, ou seja, a partir de 
um número restrito de experiências pode-se 
extrapolar para uma infinidade de situações. 

 
 
 
 

A lesão medular congênita da medula espinhal ocorre A lesão medular congênita da medula espinhal ocorre A lesão medular congênita da medula espinhal ocorre A lesão medular congênita da medula espinhal ocorre 
no útero e está presente na época do nascimento. A no útero e está presente na época do nascimento. A no útero e está presente na época do nascimento. A no útero e está presente na época do nascimento. A 
forma mais comum e mais grave do defeito é forma mais comum e mais grave do defeito é forma mais comum e mais grave do defeito é forma mais comum e mais grave do defeito é 
conhecida como mielomeningocele, na qual tanto a conhecida como mielomeningocele, na qual tanto a conhecida como mielomeningocele, na qual tanto a conhecida como mielomeningocele, na qual tanto a 
medula espinhal quanto as meninges estão contidas medula espinhal quanto as meninges estão contidas medula espinhal quanto as meninges estão contidas medula espinhal quanto as meninges estão contidas 

tico. Sobre as manifestações clínicas da tico. Sobre as manifestações clínicas da tico. Sobre as manifestações clínicas da tico. Sobre as manifestações clínicas da 
CORRETACORRETACORRETACORRETA....    

Deficiências sensoriais com sensação 
prejudicada acima do nível da lesão, que inclui 
informação cinestésica, proprioceptiva e 

(B) Deficiências musculoesquelética
fraqueza/paralisia, porém sem a presença de 
deformações ortopédicas.
 

(C) Deficiências neurológicas como hidrocefalia, 
Malformação de Chiari, medula ancorada, porém 
sem deficiência cognitiva associada.

 
(D) Deficiências neurológicas com disfunção 

intestinal e urinária, com diversas formas de 
incontinência e possíveis infecções do trato 
urinário. 

 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020        

A hemorragia periA hemorragia periA hemorragia periA hemorragia peri----intraventricular (HPIV) é uma das intraventricular (HPIV) é uma das intraventricular (HPIV) é uma das intraventricular (HPIV) é uma das 
complicações mais frequentes em recém nascidos complicações mais frequentes em recém nascidos complicações mais frequentes em recém nascidos complicações mais frequentes em recém nascidos 
prematuros e com baixo peso ao nascer, sendo prematuros e com baixo peso ao nascer, sendo prematuros e com baixo peso ao nascer, sendo prematuros e com baixo peso ao nascer, sendo 
elevada a taxa de óbitos e sequelas neurológicas, elevada a taxa de óbitos e sequelas neurológicas, elevada a taxa de óbitos e sequelas neurológicas, elevada a taxa de óbitos e sequelas neurológicas, 
cognitivas e motoras. Sobre a aplicabilidade da cognitivas e motoras. Sobre a aplicabilidade da cognitivas e motoras. Sobre a aplicabilidade da cognitivas e motoras. Sobre a aplicabilidade da 
fisioterapia nfisioterapia nfisioterapia nfisioterapia nestes indivíduos, marque a alternativa estes indivíduos, marque a alternativa estes indivíduos, marque a alternativa estes indivíduos, marque a alternativa 
INCORRETAINCORRETAINCORRETAINCORRETA::::    
(A) Um programa de fisioterapia que respeite a 

fisiologia do fluxo sanguíneo cerebral e suas 
possíveis alterações pode prevenir alguns dos 
fatores que causam sangramentos, reduzir 
episódios de hipóxia por ac
reduzir o tempo de ventilação assistida.
 

(B) Em relação às manobras de drenagem postural, 
a posição de Trendelenburg causa aumento na 
pressão intracraniana e diminuição no retorno 
venoso, resultando maior instabilidade 
hemodinâmica e agrava

 
(C) A percussão ou tapotagem torácica em alta 

intensidade pode provocar agitação e 
consequente esforço ventilatório fora de 
sincronia com o ventilador mecânico, além de 
causar episódios frequentes de hipóxia em razão 
do choro. 
 

(D) A estimulação da tosse provoca congestão nas 
veias cerebrais pela redução do retorno venoso, 
aumento na pressão de perfusão cerebral e 
flutuação do fluxo sanguíneo cerebral, entretanto 
esta pode ser um recurso mesmo para recém 
nascidos com risco de HIPV.
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Deficiências musculoesqueléticas com 
fraqueza/paralisia, porém sem a presença de 
deformações ortopédicas. 

Deficiências neurológicas como hidrocefalia, 
Malformação de Chiari, medula ancorada, porém 
sem deficiência cognitiva associada. 

Deficiências neurológicas com disfunção 
urinária, com diversas formas de 

incontinência e possíveis infecções do trato 

intraventricular (HPIV) é uma das intraventricular (HPIV) é uma das intraventricular (HPIV) é uma das intraventricular (HPIV) é uma das 
complicações mais frequentes em recém nascidos complicações mais frequentes em recém nascidos complicações mais frequentes em recém nascidos complicações mais frequentes em recém nascidos 
prematuros e com baixo peso ao nascer, sendo prematuros e com baixo peso ao nascer, sendo prematuros e com baixo peso ao nascer, sendo prematuros e com baixo peso ao nascer, sendo 
elevada a taxa de óbitos e sequelas neurológicas, elevada a taxa de óbitos e sequelas neurológicas, elevada a taxa de óbitos e sequelas neurológicas, elevada a taxa de óbitos e sequelas neurológicas, 
cognitivas e motoras. Sobre a aplicabilidade da cognitivas e motoras. Sobre a aplicabilidade da cognitivas e motoras. Sobre a aplicabilidade da cognitivas e motoras. Sobre a aplicabilidade da 

estes indivíduos, marque a alternativa estes indivíduos, marque a alternativa estes indivíduos, marque a alternativa estes indivíduos, marque a alternativa 

Um programa de fisioterapia que respeite a 
fisiologia do fluxo sanguíneo cerebral e suas 
possíveis alterações pode prevenir alguns dos 
fatores que causam sangramentos, reduzir 
episódios de hipóxia por acúmulo de secreções e 
reduzir o tempo de ventilação assistida. 

Em relação às manobras de drenagem postural, 
a posição de Trendelenburg causa aumento na 
pressão intracraniana e diminuição no retorno 
venoso, resultando maior instabilidade 
hemodinâmica e agravamento da HPIV. 

A percussão ou tapotagem torácica em alta 
intensidade pode provocar agitação e 
consequente esforço ventilatório fora de 
sincronia com o ventilador mecânico, além de 
causar episódios frequentes de hipóxia em razão 

osse provoca congestão nas 
veias cerebrais pela redução do retorno venoso, 
aumento na pressão de perfusão cerebral e 
flutuação do fluxo sanguíneo cerebral, entretanto 
esta pode ser um recurso mesmo para recém 
nascidos com risco de HIPV. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121        

Órteses são dispositivos que empregam forças Órteses são dispositivos que empregam forças Órteses são dispositivos que empregam forças Órteses são dispositivos que empregam forças 
externas para modificar as características funcionais externas para modificar as características funcionais externas para modificar as características funcionais externas para modificar as características funcionais 
e estruturais do sistema neuromuscular e esquelético. e estruturais do sistema neuromuscular e esquelético. e estruturais do sistema neuromuscular e esquelético. e estruturais do sistema neuromuscular e esquelético. 
Sobre as principais órteses de membros inferiores Sobre as principais órteses de membros inferiores Sobre as principais órteses de membros inferiores Sobre as principais órteses de membros inferiores 
utilizadas em neuropediatriautilizadas em neuropediatriautilizadas em neuropediatriautilizadas em neuropediatria, correlacione as opções , correlacione as opções , correlacione as opções , correlacione as opções 
abaixo:abaixo:abaixo:abaixo:    
    

1) Palmilhas 
2) Órtese supramaleolar (SMO) 
3) Tutor curto rígido (TCR) 
4) Tutor curto articulado (TCA) 

 
(   ) Restringe o movimento do tornozelo em 
dorsiflexão e flexão plantar e proporciona maior 
estabilização dessa articulação durante o apoio, 
sendo indicada na presença de equinismo e/ou 
limitações da amplitude de movimento de dorsiflexão 
do tornozelo. 
(   ) Podem ser confeccionadas em polipropileno ou 
borracha e exercem suporte para os arcos do pé. São 
indicadas para indivíduos sem restrições de amplitude 
de movimento de dorsiflexão do tornozelo, com 
excessiva mobilidade do pé e também quando há 
colapso em pronação durante a fase de médio apoio 
da marcha. 
(  ) Confeccionada em polipropileno, também 
denominada órtese dinâmica, proporciona maior 
contenção do retropé e antepé  e oferece maior 
controle dos desvios no plano frontal e transverso.
(   ) Indicada na presença de equinismo e sua 
prescrição baseia-se na premissa de que a dorsiflexão 
do tornozelo é necessária para a realização de 
padrões de movimentos e respostas posturais mais 
próximas do normal. 
 

(A) A sequência correta é 3,4,2,1 
(B) A sequencia correta é 1,3,4,2 
(C) A sequencia correta é 3,1,2,4 
(D) A sequencia correta é 1,4,3,2 
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Órteses são dispositivos que empregam forças Órteses são dispositivos que empregam forças Órteses são dispositivos que empregam forças Órteses são dispositivos que empregam forças 
externas para modificar as características funcionais externas para modificar as características funcionais externas para modificar as características funcionais externas para modificar as características funcionais 
e estruturais do sistema neuromuscular e esquelético. e estruturais do sistema neuromuscular e esquelético. e estruturais do sistema neuromuscular e esquelético. e estruturais do sistema neuromuscular e esquelético. 
Sobre as principais órteses de membros inferiores Sobre as principais órteses de membros inferiores Sobre as principais órteses de membros inferiores Sobre as principais órteses de membros inferiores 

, correlacione as opções , correlacione as opções , correlacione as opções , correlacione as opções 

) Restringe o movimento do tornozelo em 
dorsiflexão e flexão plantar e proporciona maior 
estabilização dessa articulação durante o apoio, 
sendo indicada na presença de equinismo e/ou 
limitações da amplitude de movimento de dorsiflexão 

Podem ser confeccionadas em polipropileno ou 
borracha e exercem suporte para os arcos do pé. São 
indicadas para indivíduos sem restrições de amplitude 
de movimento de dorsiflexão do tornozelo, com 
excessiva mobilidade do pé e também quando há 

onação durante a fase de médio apoio 

(  ) Confeccionada em polipropileno, também 
denominada órtese dinâmica, proporciona maior 
contenção do retropé e antepé  e oferece maior 
controle dos desvios no plano frontal e transverso. 

resença de equinismo e sua 
se na premissa de que a dorsiflexão 

do tornozelo é necessária para a realização de 
padrões de movimentos e respostas posturais mais 

 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222        

Para recém nascidos (RN) internados em UTI Para recém nascidos (RN) internados em UTI Para recém nascidos (RN) internados em UTI Para recém nascidos (RN) internados em UTI 
neonatal, as mudanças de decúbito devem ocorrer, neonatal, as mudanças de decúbito devem ocorrer, neonatal, as mudanças de decúbito devem ocorrer, neonatal, as mudanças de decúbito devem ocorrer, 
dentre outros objetivos, para proporcionar dentre outros objetivos, para proporcionar dentre outros objetivos, para proporcionar dentre outros objetivos, para proporcionar 
experiências sensórioexperiências sensórioexperiências sensórioexperiências sensório----motoras variadas. Sobre as motoras variadas. Sobre as motoras variadas. Sobre as motoras variadas. Sobre as 
principais formas de posicionamento de RN em UTI principais formas de posicionamento de RN em UTI principais formas de posicionamento de RN em UTI principais formas de posicionamento de RN em UTI 
neonatal, marque a alteneonatal, marque a alteneonatal, marque a alteneonatal, marque a alternativa rnativa rnativa rnativa 
(A) O decúbito dorsal promove melhor visualização 

do RN e maior acesso para realizar 
procedimentos terapêuticos, porém dificulta a 
simetria e o alinhamento axial.

(B) O decúbito lateral não auxilia o contato entre 
mãos e o levar a mão à boca, devend
evitado. 
 

(C) O principal cuidado no decúbito dorsal é evitar a 
hiperextensão de cabeça e do pescoço a fim de 
prevenir a broncoaspiração.
 

(D) O decúbito ventral promove instabilidade da 
caixa torácica, além de dificultar o período de 
sono quieto do RN. 

 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323        

O entendimento do desenvolvimento pulmonar O entendimento do desenvolvimento pulmonar O entendimento do desenvolvimento pulmonar O entendimento do desenvolvimento pulmonar 
intrauterino é de grande relevância para o intrauterino é de grande relevância para o intrauterino é de grande relevância para o intrauterino é de grande relevância para o 
fisioterapeuta que atua dentro da UTI neonatal. Sobre fisioterapeuta que atua dentro da UTI neonatal. Sobre fisioterapeuta que atua dentro da UTI neonatal. Sobre fisioterapeuta que atua dentro da UTI neonatal. Sobre 
as fases deste desenvolvimento pulmonaras fases deste desenvolvimento pulmonaras fases deste desenvolvimento pulmonaras fases deste desenvolvimento pulmonar
opção opção opção opção CORRETACORRETACORRETACORRETA    abaixo:abaixo:abaixo:abaixo:    
(A) Muitos defeitos congênitos como agenesia 

pulmonar, fístula traqueoesofágica e anomalias 
brônquicas, já podem aparecer na fase 
embrionária do desenvolvimento pulmonar.
 

(B) Na fase pseudoglandular completa
desenvolvimento da árvore respiratória, assim 
como o da rede de vas
primeiros alvéolos. 
 

(C) Na fase canalicular os pulmões tornam
para realizar trocas gasosas
alveolização. 
 

(D) As fases sacular e alveolar seguem
25 semanas de gestação. São as fases em que o 
feto se torna cada vez menos apto à sobrevida.
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Para recém nascidos (RN) internados em UTI Para recém nascidos (RN) internados em UTI Para recém nascidos (RN) internados em UTI Para recém nascidos (RN) internados em UTI 
neonatal, as mudanças de decúbito devem ocorrer, neonatal, as mudanças de decúbito devem ocorrer, neonatal, as mudanças de decúbito devem ocorrer, neonatal, as mudanças de decúbito devem ocorrer, 
dentre outros objetivos, para proporcionar dentre outros objetivos, para proporcionar dentre outros objetivos, para proporcionar dentre outros objetivos, para proporcionar 

motoras variadas. Sobre as motoras variadas. Sobre as motoras variadas. Sobre as motoras variadas. Sobre as 
principais formas de posicionamento de RN em UTI principais formas de posicionamento de RN em UTI principais formas de posicionamento de RN em UTI principais formas de posicionamento de RN em UTI 

rnativa rnativa rnativa rnativa CERTACERTACERTACERTA::::    
O decúbito dorsal promove melhor visualização 
do RN e maior acesso para realizar 
procedimentos terapêuticos, porém dificulta a 
simetria e o alinhamento axial. 
O decúbito lateral não auxilia o contato entre 
mãos e o levar a mão à boca, devendo ser 

O principal cuidado no decúbito dorsal é evitar a 
hiperextensão de cabeça e do pescoço a fim de 
prevenir a broncoaspiração. 

O decúbito ventral promove instabilidade da 
caixa torácica, além de dificultar o período de 

O entendimento do desenvolvimento pulmonar O entendimento do desenvolvimento pulmonar O entendimento do desenvolvimento pulmonar O entendimento do desenvolvimento pulmonar 
intrauterino é de grande relevância para o intrauterino é de grande relevância para o intrauterino é de grande relevância para o intrauterino é de grande relevância para o 
fisioterapeuta que atua dentro da UTI neonatal. Sobre fisioterapeuta que atua dentro da UTI neonatal. Sobre fisioterapeuta que atua dentro da UTI neonatal. Sobre fisioterapeuta que atua dentro da UTI neonatal. Sobre 
as fases deste desenvolvimento pulmonaras fases deste desenvolvimento pulmonaras fases deste desenvolvimento pulmonaras fases deste desenvolvimento pulmonar,,,,    escolha a escolha a escolha a escolha a 

congênitos como agenesia 
pulmonar, fístula traqueoesofágica e anomalias 
brônquicas, já podem aparecer na fase 
embrionária do desenvolvimento pulmonar. 

Na fase pseudoglandular completa-se o 
desenvolvimento da árvore respiratória, assim 
como o da rede de vasos e o surgimento dos 

Na fase canalicular os pulmões tornam-se viáveis 
para realizar trocas gasosas, graças ao início da 

As fases sacular e alveolar seguem-se após as 
25 semanas de gestação. São as fases em que o 

orna cada vez menos apto à sobrevida. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424        

Observe a imagem abaixo sobre o músculo mais Observe a imagem abaixo sobre o músculo mais Observe a imagem abaixo sobre o músculo mais Observe a imagem abaixo sobre o músculo mais 
importante da inspiração e marque a opção importante da inspiração e marque a opção importante da inspiração e marque a opção importante da inspiração e marque a opção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Ele é composto por uma fina camada de 
músculo, em forma de cúpula, e inserido nas 
costelas superiores, suprido pelo nervo frênico.

(B) Seu ângulo de inserção no RN é mais horizontal 
em relação ao adulto, resultando em uma 
tendência de as costelas inferiores se moverem 
para dentro em uma inspiração profunda.

(C) A contração deste músculo promove
para cima e para trás no conteúdo abdominal e a 
dimensão vertical da cavidade torácica é 
aumentada. 

(D) Na respiração paradoxal, este músculo se move 
para cima e não para baixo, devido ao aumento 
na pressão intratorácica, que ocorre na paralisia 
deste músculo. 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525        

A bronquiolite aguda é uma síndrome respiratória que A bronquiolite aguda é uma síndrome respiratória que A bronquiolite aguda é uma síndrome respiratória que A bronquiolite aguda é uma síndrome respiratória que 
acomete principalmente os lactentes, com maior acomete principalmente os lactentes, com maior acomete principalmente os lactentes, com maior acomete principalmente os lactentes, com maior 
gravidade nos menores de 6 meses. Sobre as gravidade nos menores de 6 meses. Sobre as gravidade nos menores de 6 meses. Sobre as gravidade nos menores de 6 meses. Sobre as 
características desta síndrome e sua sintomatologia características desta síndrome e sua sintomatologia características desta síndrome e sua sintomatologia características desta síndrome e sua sintomatologia 
marque a opção marque a opção marque a opção marque a opção CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    
(A) Diversos vírus estão implicados na etiologia, 

entre eles o vírus sincicial respiratório, 
parainfluenza, adenovírus e rinovírus, sendo o 
primeiro o agente etiológico mais frequente.

(B) O quadro clínico inicia-se com sintomas do trato 
respiratório superior, como coriza e tosse, 
evoluindo para dificuldade respiratória, porém 
sem chiados. 
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Observe a imagem abaixo sobre o músculo mais Observe a imagem abaixo sobre o músculo mais Observe a imagem abaixo sobre o músculo mais Observe a imagem abaixo sobre o músculo mais 
importante da inspiração e marque a opção importante da inspiração e marque a opção importante da inspiração e marque a opção importante da inspiração e marque a opção CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    

Ele é composto por uma fina camada de 
músculo, em forma de cúpula, e inserido nas 
costelas superiores, suprido pelo nervo frênico. 
Seu ângulo de inserção no RN é mais horizontal 
em relação ao adulto, resultando em uma 
tendência de as costelas inferiores se moverem 
para dentro em uma inspiração profunda. 
A contração deste músculo promove uma força 
para cima e para trás no conteúdo abdominal e a 
dimensão vertical da cavidade torácica é 

Na respiração paradoxal, este músculo se move 
para cima e não para baixo, devido ao aumento 
na pressão intratorácica, que ocorre na paralisia 

A bronquiolite aguda é uma síndrome respiratória que A bronquiolite aguda é uma síndrome respiratória que A bronquiolite aguda é uma síndrome respiratória que A bronquiolite aguda é uma síndrome respiratória que 
acomete principalmente os lactentes, com maior acomete principalmente os lactentes, com maior acomete principalmente os lactentes, com maior acomete principalmente os lactentes, com maior 
gravidade nos menores de 6 meses. Sobre as gravidade nos menores de 6 meses. Sobre as gravidade nos menores de 6 meses. Sobre as gravidade nos menores de 6 meses. Sobre as 
características desta síndrome e sua sintomatologia características desta síndrome e sua sintomatologia características desta síndrome e sua sintomatologia características desta síndrome e sua sintomatologia 

Diversos vírus estão implicados na etiologia, 
entre eles o vírus sincicial respiratório, influenza, 

parainfluenza, adenovírus e rinovírus, sendo o 
primeiro o agente etiológico mais frequente. 

se com sintomas do trato 
perior, como coriza e tosse, 

evoluindo para dificuldade respiratória, porém 

(C) Taquipneia e sinais de esforço respiratório
batimento de asa de nariz, retrações e uso de 
musculatura ventilatória acessória não são sinais 
frequentes na avaliaç
bronquiolite aguda. 

(D) As trocas gasosas podem estar comprometidas, 
sendo mais comum a hiperóxia e, nos casos 
mais graves, a associação com hipercapnia.

 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626        

De acordo com a literatura mundial e comDe acordo com a literatura mundial e comDe acordo com a literatura mundial e comDe acordo com a literatura mundial e com
clínica, sabeclínica, sabeclínica, sabeclínica, sabe----se que o raio X de tórax desempenha um se que o raio X de tórax desempenha um se que o raio X de tórax desempenha um se que o raio X de tórax desempenha um 
papel fundamental na pneumologia e na terapia papel fundamental na pneumologia e na terapia papel fundamental na pneumologia e na terapia papel fundamental na pneumologia e na terapia 
intensiva, sendo de grande importância para o intensiva, sendo de grande importância para o intensiva, sendo de grande importância para o intensiva, sendo de grande importância para o 
diagnóstico das doenças pulmonares. Observe o raio diagnóstico das doenças pulmonares. Observe o raio diagnóstico das doenças pulmonares. Observe o raio diagnóstico das doenças pulmonares. Observe o raio 
X de tórax de uma criança de 10 anos e marque a X de tórax de uma criança de 10 anos e marque a X de tórax de uma criança de 10 anos e marque a X de tórax de uma criança de 10 anos e marque a 
opopopopção ção ção ção CORRETACORRETACORRETACORRETA....    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
(A) O número 1 representa a traqueia, o número 2 

representa uma consolidação à direita, o número 
3 representa uma atelectasia à esquerda e o 
número 4 representa o ângulo costofrênico.

(B) O número 1 representa a traqueia, os números
e 3 representam a posição dos hilos pulmonares 
e o número 4 representa o ângulo costofrênico.

(C) O número 1 representa a traqueia, os números 2 
e 3 representam a posição dos hilos pulmonares 
e o número 4 representa um derrame pleural na 
base direita. 

(D) O número 1 representa a traqueia, o número 2 
representa uma consolidação à direita, o número 
3 representa uma atelectasia à esquerda e o 
número 4 representa um derrame pleural na 
base direita. 
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Taquipneia e sinais de esforço respiratório, como 
batimento de asa de nariz, retrações e uso de 
musculatura ventilatória acessória não são sinais 
frequentes na avaliação da criança com 

As trocas gasosas podem estar comprometidas, 
sendo mais comum a hiperóxia e, nos casos 
mais graves, a associação com hipercapnia. 

De acordo com a literatura mundial e comDe acordo com a literatura mundial e comDe acordo com a literatura mundial e comDe acordo com a literatura mundial e com    a prática a prática a prática a prática 
se que o raio X de tórax desempenha um se que o raio X de tórax desempenha um se que o raio X de tórax desempenha um se que o raio X de tórax desempenha um 

papel fundamental na pneumologia e na terapia papel fundamental na pneumologia e na terapia papel fundamental na pneumologia e na terapia papel fundamental na pneumologia e na terapia 
intensiva, sendo de grande importância para o intensiva, sendo de grande importância para o intensiva, sendo de grande importância para o intensiva, sendo de grande importância para o 
diagnóstico das doenças pulmonares. Observe o raio diagnóstico das doenças pulmonares. Observe o raio diagnóstico das doenças pulmonares. Observe o raio diagnóstico das doenças pulmonares. Observe o raio 
X de tórax de uma criança de 10 anos e marque a X de tórax de uma criança de 10 anos e marque a X de tórax de uma criança de 10 anos e marque a X de tórax de uma criança de 10 anos e marque a 

O número 1 representa a traqueia, o número 2 
representa uma consolidação à direita, o número 
3 representa uma atelectasia à esquerda e o 
número 4 representa o ângulo costofrênico. 
O número 1 representa a traqueia, os números 2 
e 3 representam a posição dos hilos pulmonares 
e o número 4 representa o ângulo costofrênico. 
O número 1 representa a traqueia, os números 2 
e 3 representam a posição dos hilos pulmonares 
e o número 4 representa um derrame pleural na 

ero 1 representa a traqueia, o número 2 
representa uma consolidação à direita, o número 
3 representa uma atelectasia à esquerda e o 
número 4 representa um derrame pleural na 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727            

A avaliação da frequência respiratória é parte A avaliação da frequência respiratória é parte A avaliação da frequência respiratória é parte A avaliação da frequência respiratória é parte 
fundamenfundamenfundamenfundamental da avaliação fisioterapêutica funcional tal da avaliação fisioterapêutica funcional tal da avaliação fisioterapêutica funcional tal da avaliação fisioterapêutica funcional 
respiratória. Sobre a avaliação desta frequência em respiratória. Sobre a avaliação desta frequência em respiratória. Sobre a avaliação desta frequência em respiratória. Sobre a avaliação desta frequência em 
criançascriançascriançascrianças,,,,    podepodepodepode----se se se se AFIRMARAFIRMARAFIRMARAFIRMAR que:que:que:que: 
(A) A apneia representa a parada dos movimentos 

respiratórios, enquanto a taquipneia representa 
a redução da frequência respiratória.
 

(B) A eupneia representa a frequência respiratória 
acelerada, enquanto a taquipneia representa a 
redução da frequência respiratória.
 

(C) A bradpneia representa a redução da frequência 
respiratória, enquanto a eupneia representa a 
frequência respiratória acelerada. 
 

(D) A taquidispneia representa o aumento da 
frequência respiratória associada a si
desconforto e a apneia à 
movimentos respiratórios. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828            

Sobre as modalidades de ventilação pulmonar Sobre as modalidades de ventilação pulmonar Sobre as modalidades de ventilação pulmonar Sobre as modalidades de ventilação pulmonar 
mecânica invasiva em pediatriamecânica invasiva em pediatriamecânica invasiva em pediatriamecânica invasiva em pediatria,,,,    marque a opção marque a opção marque a opção marque a opção 
INCORRETA:INCORRETA:INCORRETA:INCORRETA:    
(A) Na ventilação mandatória controlada (VMC) não 

há interação do paciente. O disparo é realizado a 
tempo, variando de acordo com
respiratória programada. 

(B) Na ventilação mandatória intermitente 
sincronizada (SIMV) o disparo é a tempo e 
dependerá da frequência respiratória 
programada. Porém se houver respiração 
espontânea do paciente, o disparo será a fluxo 
ou pressão, dependendo da sensibilidade 
ajustada. 

(C) Na pressão de suporte (PS) o disparo é a tempo, 
e dependerá da sensibilidade ajustada no 
aparelho. Essa é uma modalidade 
necessariamente espontânea, geralmente 
utilizada para desmame de prótese.

(D) SIMV com volume garantido (VG) é um novo 
modo ventilatório ciclado a tempo, limitado à
pressão, sincronizado, que garante o volu
corrente. Está disponível em ventiladores 
mecânicos neonatais e pediátricos.
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A avaliação da frequência respiratória é parte A avaliação da frequência respiratória é parte A avaliação da frequência respiratória é parte A avaliação da frequência respiratória é parte 
tal da avaliação fisioterapêutica funcional tal da avaliação fisioterapêutica funcional tal da avaliação fisioterapêutica funcional tal da avaliação fisioterapêutica funcional 

respiratória. Sobre a avaliação desta frequência em respiratória. Sobre a avaliação desta frequência em respiratória. Sobre a avaliação desta frequência em respiratória. Sobre a avaliação desta frequência em 

A apneia representa a parada dos movimentos 
respiratórios, enquanto a taquipneia representa 

respiratória. 

A eupneia representa a frequência respiratória 
acelerada, enquanto a taquipneia representa a 
redução da frequência respiratória. 

A bradpneia representa a redução da frequência 
respiratória, enquanto a eupneia representa a 

 

A taquidispneia representa o aumento da 
frequência respiratória associada a sinais de 

 parada dos 

Sobre as modalidades de ventilação pulmonar Sobre as modalidades de ventilação pulmonar Sobre as modalidades de ventilação pulmonar Sobre as modalidades de ventilação pulmonar 
marque a opção marque a opção marque a opção marque a opção 

Na ventilação mandatória controlada (VMC) não 
há interação do paciente. O disparo é realizado a 
tempo, variando de acordo com a frequência 

Na ventilação mandatória intermitente 
aro é a tempo e 

dependerá da frequência respiratória 
programada. Porém se houver respiração 
espontânea do paciente, o disparo será a fluxo 
ou pressão, dependendo da sensibilidade 

Na pressão de suporte (PS) o disparo é a tempo, 
ibilidade ajustada no 

aparelho. Essa é uma modalidade 
necessariamente espontânea, geralmente 
utilizada para desmame de prótese. 
SIMV com volume garantido (VG) é um novo 

ório ciclado a tempo, limitado à 
pressão, sincronizado, que garante o volume 
corrente. Está disponível em ventiladores 
mecânicos neonatais e pediátricos. 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929        

A técnica de expiração forçada (TEF) é de origem A técnica de expiração forçada (TEF) é de origem A técnica de expiração forçada (TEF) é de origem A técnica de expiração forçada (TEF) é de origem 
francesa, entretanto hoje é amplamente conhecida francesa, entretanto hoje é amplamente conhecida francesa, entretanto hoje é amplamente conhecida francesa, entretanto hoje é amplamente conhecida 
e utilizada como recurso de higiene broncopulmonar e utilizada como recurso de higiene broncopulmonar e utilizada como recurso de higiene broncopulmonar e utilizada como recurso de higiene broncopulmonar 
em pediatria e neonatologia. Sobre esta técnica, em pediatria e neonatologia. Sobre esta técnica, em pediatria e neonatologia. Sobre esta técnica, em pediatria e neonatologia. Sobre esta técnica, 
marque a alternativa marque a alternativa marque a alternativa marque a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA

(A) A TEF consiste em uma expira
realizada a alto, médio ou baixo volume 
pulmonar, obtida graças à ação energética de 
músculos inspiratórios.
 

(B) Essa técnica de higiene brônquica pode ser 
utilizada como uma continuação das expirações 
lentas quando as secreções tiverem se 
concentrado nos grandes troncos brônquicos.
 

(C) A TEF é segura e não apresenta efeitos 
secundários deletérios
dos músculos lisos brônquicos, hipoxemia ou 
atelectasias. 
 

(D) A TEF deve ser aplicada nos processos de 
obstrução com componente de 
doentes frágeis ou fatigáveis.

 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030        

A expressão A expressão A expressão A expressão home carehome carehome carehome care    conceitua diferentes serviços conceitua diferentes serviços conceitua diferentes serviços conceitua diferentes serviços 
de saúde que podem ser prestados e oferecidos no de saúde que podem ser prestados e oferecidos no de saúde que podem ser prestados e oferecidos no de saúde que podem ser prestados e oferecidos no 
domicilio do paciente, por profissional habilitado domicilio do paciente, por profissional habilitado domicilio do paciente, por profissional habilitado domicilio do paciente, por profissional habilitado 
nessa área. Sobre a assistência nessa área. Sobre a assistência nessa área. Sobre a assistência nessa área. Sobre a assistência 
ambiente domiciliarambiente domiciliarambiente domiciliarambiente domiciliar,,,,    marque a opção marque a opção marque a opção marque a opção 

(A) A ventilação não invasiva (VNI) surge como 
alternativa terapêutica para pacientes 
domiciliares com insuficiência respiratória 
crônica, alterações de caixa torácica e 
doenças neuromusculares.
 

(B) O oxigênio associado à ventilação domiciliar 
pode ser ofertado exclusivamente por meio 
de cilindros, elevando o custo deste recurso.
 

(C) Situações de emergência
energia elétrica ou falta de oxigênio
podem ser prevenidas pela equipe 
multidisciplinar. 
 

(D) Os respiradores para uso domiciliar são 
portáteis, duráveis e simples de manusear, 
entretanto impossibilitam a ventilação de 
crianças com menos de 10 kg.
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A técnica de expiração forçada (TEF) é de origem A técnica de expiração forçada (TEF) é de origem A técnica de expiração forçada (TEF) é de origem A técnica de expiração forçada (TEF) é de origem 
francesa, entretanto hoje é amplamente conhecida francesa, entretanto hoje é amplamente conhecida francesa, entretanto hoje é amplamente conhecida francesa, entretanto hoje é amplamente conhecida 
e utilizada como recurso de higiene broncopulmonar e utilizada como recurso de higiene broncopulmonar e utilizada como recurso de higiene broncopulmonar e utilizada como recurso de higiene broncopulmonar 
em pediatria e neonatologia. Sobre esta técnica, em pediatria e neonatologia. Sobre esta técnica, em pediatria e neonatologia. Sobre esta técnica, em pediatria e neonatologia. Sobre esta técnica, 

CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    
A TEF consiste em uma expiração forçada 
realizada a alto, médio ou baixo volume 
pulmonar, obtida graças à ação energética de 
músculos inspiratórios. 

Essa técnica de higiene brônquica pode ser 
utilizada como uma continuação das expirações 
lentas quando as secreções tiverem se 

ado nos grandes troncos brônquicos. 

A TEF é segura e não apresenta efeitos 
secundários deletérios, como aumento do tônus 
dos músculos lisos brônquicos, hipoxemia ou 

A TEF deve ser aplicada nos processos de 
obstrução com componente de atelectasia, em 

frágeis ou fatigáveis. 

conceitua diferentes serviços conceitua diferentes serviços conceitua diferentes serviços conceitua diferentes serviços 
de saúde que podem ser prestados e oferecidos no de saúde que podem ser prestados e oferecidos no de saúde que podem ser prestados e oferecidos no de saúde que podem ser prestados e oferecidos no 
domicilio do paciente, por profissional habilitado domicilio do paciente, por profissional habilitado domicilio do paciente, por profissional habilitado domicilio do paciente, por profissional habilitado 
nessa área. Sobre a assistência nessa área. Sobre a assistência nessa área. Sobre a assistência nessa área. Sobre a assistência fisioterapêutica em fisioterapêutica em fisioterapêutica em fisioterapêutica em 

marque a opção marque a opção marque a opção marque a opção CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    
A ventilação não invasiva (VNI) surge como 
alternativa terapêutica para pacientes 
domiciliares com insuficiência respiratória 
crônica, alterações de caixa torácica e 
doenças neuromusculares. 

O oxigênio associado à ventilação domiciliar 
pode ser ofertado exclusivamente por meio 
de cilindros, elevando o custo deste recurso. 

Situações de emergência, como falta de 
energia elétrica ou falta de oxigênio, não 
podem ser prevenidas pela equipe 

Os respiradores para uso domiciliar são 
portáteis, duráveis e simples de manusear, 
entretanto impossibilitam a ventilação de 
crianças com menos de 10 kg. 
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PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RE
SAÚDE DA CRIANÇA E D

 

 

Área:

INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CAND
 

1. Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de quatro horas. Faça
tempo previsto. 

4. O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

5. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta.

6. Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

7. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

8. As respostas das questões devem
OU PRETA. 

9. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 
clara da resposta marcada. 

10.  Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 
ao fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 
sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 
prova. 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alt

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo

15.  Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou
objetos causará eliminação imediata do candidato.
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SAÚDE DA CRIANÇA E D O ADOLESCENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS:
FONOAUDIOLOGIA  

 

Área:  Fonoaudiologia 
 
 

INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  ----    QUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVAS    

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 8888    (oito) páginas e    30303030
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
ção das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

derno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova! 
 
 
 
 
 
 
 

SIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/2020  - 
ADOECIDOS: 

30303030 questões objetivas e um 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta. 

ilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min. 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

derno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
ernativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo.. 

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1111    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da da da da administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:    
(A) Sistema Único de Saúde. 
(B) Sistema Regulatório em Saúde. 
(C) Sistema de Saúde Universal. 
(D) Serviço Hospitalar de atendimento municipal.

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    2222    

Segundo BRASIL (1990), a Segundo BRASIL (1990), a Segundo BRASIL (1990), a Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia 
para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 
como um(a)como um(a)como um(a)como um(a)    
(A) diretriz prevista na lei 8.142/90. 
(B) diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

Federal. 
(C) princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde.
(D) modelo de organização, da Direção e da gestão 

do SUS. 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    3333    

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 
Humanização:Humanização:Humanização:Humanização:    
(A) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 
saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional, atuação em rede, educação 
permanente. 
 

(B) Valorização da dimensão subjetiva em todas as 
práticas de atenção e gestão, estímulo a 
processos comprometidos com o diagnósti
tratamento, fortalecimento do trabalho em 
equipe multiprofissional, atuação em rede, 
educação continuada. 
 

(C) Valorização da dimensão objetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 
saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional, atuação em rede, educação 
continuada. 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 ----    15151515    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações administração direta e indireta e das fundações 
    

Serviço Hospitalar de atendimento municipal. 

utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia utilização da epidemiologia 
para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

do Sistema Único de Saúde. 
modelo de organização, da Direção e da gestão 

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 

Valorização da dimensão objetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

rometidos com a produção de 
saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva em todas as 
práticas de atenção e gestão, estímulo a 
processos comprometidos com o diagnóstico e 
tratamento, fortalecimento do trabalho em 
equipe multiprofissional, atuação em rede, 

Valorização da dimensão objetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 

fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional, atuação em rede, educação 

(D) Valorização da dimensão subjetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 
saúde, fortalecimento 
multiprofissional, atuação em rede, educação 
permanente. 

 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    4444    

Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área financeiros na área financeiros na área financeiros na área da saúde?da saúde?da saúde?da saúde?
(A) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990.
(B) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991.
(C) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991.
(D) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990.

 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    5555    

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 
em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária?     
(A) 0 (zero) a 10 (dez) anos.
(B) 0 (zero) a 9 (nove) anos.
(C) 0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias.
(D) 0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias.

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    6666    

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 
observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 
farmacêuticos efarmacêuticos efarmacêuticos efarmacêuticos e    de equipamentos, fortalecendo a de equipamentos, fortalecendo a de equipamentos, fortalecendo a de equipamentos, fortalecendo a 
expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico
detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 
estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?
(A) Medicina de grupo. 
(B) Medicina social. 
(C) Medicina privada. 
(D) Medicina Preventiva. 

 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    7777    

O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 
informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 
SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 
tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:    
(A) Plano de Saúde. 
(B) Plano Nacional de Saúde.
(C) Plano Estadual de Saúde.
(D) Plano Municipal de Saúde.

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 2020 - SAÚDE DA 
FONOAUDIOLOGIA  

Valorização da dimensão subjetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 
a processos comprometidos com a produção de 
saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional, atuação em rede, educação 

Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

da saúde?da saúde?da saúde?da saúde?    
Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990. 
Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991. 
Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991. 
Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. 

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

a 10 (dez) anos. 
0 (zero) a 9 (nove) anos. 
0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias. 
0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias. 

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 
observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

de equipamentos, fortalecendo a de equipamentos, fortalecendo a de equipamentos, fortalecendo a de equipamentos, fortalecendo a 
expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico----hospitalar em hospitalar em hospitalar em hospitalar em 
detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 
estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?    

 

O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 
informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 
SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 

Plano Nacional de Saúde. 
Plano Estadual de Saúde. 

pal de Saúde. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    8888    

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 
justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 
mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 
relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 
área no plano técnico ou ciárea no plano técnico ou ciárea no plano técnico ou ciárea no plano técnico ou científico?entífico?entífico?entífico?    
(A) Interdisciplinaridade. 
(B) Transdisciplinaridade. 
(C) Pluridisciplinaridade. 
(D) Multidisciplinaridade. 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    9999    

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 
promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes representam desafios, cuja amplitude adolescentes representam desafios, cuja amplitude adolescentes representam desafios, cuja amplitude adolescentes representam desafios, cuja amplitude 
complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 
de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 
afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 
sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 
este segmento sereste segmento sereste segmento sereste segmento ser    
(A) constituído de indivíduos na primeira inf
(B) representado por dependentes legais segundo a 

constituição. 
(C) mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 
exigências do ambiente. 

(D) crianças emancipadas pelo poder jurídico.
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

São características São características São características São características que contribuem para uma que contribuem para uma que contribuem para uma que contribuem para uma 
definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 
adolescentes:adolescentes:adolescentes:adolescentes:    
(A) vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais e que não 
necessitem de cuidados de serviços de saúde.
 

(B) vulnerabilidade que pode associar alterações 
nas condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais e que 
necessitem de cuidados de serviços de saúde.
 

(C) vulnerabilidade associada a alterações nas 
condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais.
 

(D) vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 
faixa etária. 
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Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 
justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 
mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 
relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 
promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes representam desafios, cuja amplitude adolescentes representam desafios, cuja amplitude adolescentes representam desafios, cuja amplitude adolescentes representam desafios, cuja amplitude e e e e 
complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 
de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 
afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 
sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

constituído de indivíduos na primeira infância. 
representado por dependentes legais segundo a 

mais vulnerável porque é formado de indivíduos 
ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

crianças emancipadas pelo poder jurídico. 

que contribuem para uma que contribuem para uma que contribuem para uma que contribuem para uma 
definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

vulnerabilidade que pode associar alterações 
nas condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais e que não 
necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade que pode associar alterações 
nas condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais e que 
necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade associada a alterações nas 
condições físicas, emocionais, de 
desenvolvimento e comportamentais. 

vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

 
 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

Para Para Para Para CZERESNIACZERESNIACZERESNIACZERESNIA    (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 
perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 
à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 
conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 
conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 
complexos, mas de constcomplexos, mas de constcomplexos, mas de constcomplexos, mas de construir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): 
(A) que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico
(B) clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico
(C) que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento.
(D) preventivas que possam d

doença do conceito social de saúde.
    
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 
doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 
prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para
(A) Prevenção Primária. 
(B) Prevenção Secundária
(C) Prevenção terciária 
(D) Ações Preventivas 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 
se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?
(A) Colaboração bem-intencionada.
(B) Colaboração institucional.
(C) Colaboração profissional.
(D) Colaboração disciplinar.

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 
para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 
políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 
são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 
qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?    
(A) Atenção Básica. 
(B) Atenção Secundária. 
(C) Atenção Terciária. 
(D) Atenção Quartenária. 
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(2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 
perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 
à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 
conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 
conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s): ruir discursos e prática(s):     
que estabeleçam uma nova relação com 
qualquer conhecimento científico 
clínica que estabeleça relação com o 
conhecimento científico 
que associem os elementos condicionantes do 
processo de adocencimento. 
preventivas que possam dissociar o conceito de 
doença do conceito social de saúde. 

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 
doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 
prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para 

Secundária 

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 
se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?    

intencionada. 
Colaboração institucional. 
Colaboração profissional. 

disciplinar. 

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 
para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 
políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 
são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

MMMMonitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 
municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 
estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 
outros instrumentos de gestão e outros instrumentos de gestão e outros instrumentos de gestão e outros instrumentos de gestão e no Planejamento no Planejamento no Planejamento no Planejamento 
Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 
saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 
sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 
qual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo a    Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Criançde Atenção Integral à Saúde da Criançde Atenção Integral à Saúde da Criançde Atenção Integral à Saúde da Criançaaaa
(A) Municipal. 
(B) Estadual. 
(C) Federal. 
(D) Distrital. 

    
    

CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSFICOSFICOSFICOS
(16 (16 (16 (16 ––––    30)30)30)30)    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616        

Segundo Moreira & Mota (2009), no artigo intitulado: Segundo Moreira & Mota (2009), no artigo intitulado: Segundo Moreira & Mota (2009), no artigo intitulado: Segundo Moreira & Mota (2009), no artigo intitulado: 
Os caminhos da Fonoaudiologia no Sistema Único de Os caminhos da Fonoaudiologia no Sistema Único de Os caminhos da Fonoaudiologia no Sistema Único de Os caminhos da Fonoaudiologia no Sistema Único de 
Saúde Saúde Saúde Saúde ––––    SUS, é SUS, é SUS, é SUS, é INCORRETOINCORRETOINCORRETOINCORRETO    afirmar que o afirmar que o afirmar que o afirmar que o 
fonoaudiólogofonoaudiólogofonoaudiólogofonoaudiólogo    
(A) deve ser generalista, capaz de identificar as 

questões fonoaudiológicas de maior relevância 
em sua comunidade de abrangência.

(B) deve ser generalista, capaz de elaborar e efetivar 
ações que visem uma solução, adotando 
medidas curativas sempre que possível.

(C) deve ser generalista, capaz de 
ambulatório de atendimento que se ident
com sua unidade de saúde. 

(D) deve ser generalista, capaz de elaborar e efetivar 
ações que visem uma solução, adotando 
medidas preventivas sempre que possível.
    
 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717        

Segundo Mousinho Segundo Mousinho Segundo Mousinho Segundo Mousinho et aet aet aet al l l l ((((2018201820182018)))), para entendermos a , para entendermos a , para entendermos a , para entendermos a 
aquisição e o desenvolvimento da linguagem, temos aquisição e o desenvolvimento da linguagem, temos aquisição e o desenvolvimento da linguagem, temos aquisição e o desenvolvimento da linguagem, temos 
que considerar dois aspectos:  a linguagem ajuda na que considerar dois aspectos:  a linguagem ajuda na que considerar dois aspectos:  a linguagem ajuda na que considerar dois aspectos:  a linguagem ajuda na 
cognição e na comunicação. Nesse sentido o cognição e na comunicação. Nesse sentido o cognição e na comunicação. Nesse sentido o cognição e na comunicação. Nesse sentido o 
desenvolvimento da linguagem como apoio à desenvolvimento da linguagem como apoio à desenvolvimento da linguagem como apoio à desenvolvimento da linguagem como apoio à 
cognição pode ser ocognição pode ser ocognição pode ser ocognição pode ser observado principalmentebservado principalmentebservado principalmentebservado principalmente
forma como a criançaforma como a criançaforma como a criançaforma como a criança    
(A) fala. 
(B) brinca. 
(C) estrutura frases. 
(D) compartilha atenção.  
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onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 
municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 
estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

no Planejamento no Planejamento no Planejamento no Planejamento 
Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 
saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 
sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 
aaaa????    

FICOSFICOSFICOSFICOS    

Segundo Moreira & Mota (2009), no artigo intitulado: Segundo Moreira & Mota (2009), no artigo intitulado: Segundo Moreira & Mota (2009), no artigo intitulado: Segundo Moreira & Mota (2009), no artigo intitulado: 
Os caminhos da Fonoaudiologia no Sistema Único de Os caminhos da Fonoaudiologia no Sistema Único de Os caminhos da Fonoaudiologia no Sistema Único de Os caminhos da Fonoaudiologia no Sistema Único de 

afirmar que o afirmar que o afirmar que o afirmar que o 

ser generalista, capaz de identificar as 
questões fonoaudiológicas de maior relevância 

rangência. 
deve ser generalista, capaz de elaborar e efetivar 
ações que visem uma solução, adotando 

s curativas sempre que possível. 
de organizar um 

ambulatório de atendimento que se identifique 

deve ser generalista, capaz de elaborar e efetivar 
ações que visem uma solução, adotando 
medidas preventivas sempre que possível. 

, para entendermos a , para entendermos a , para entendermos a , para entendermos a 
aquisição e o desenvolvimento da linguagem, temos aquisição e o desenvolvimento da linguagem, temos aquisição e o desenvolvimento da linguagem, temos aquisição e o desenvolvimento da linguagem, temos 
que considerar dois aspectos:  a linguagem ajuda na que considerar dois aspectos:  a linguagem ajuda na que considerar dois aspectos:  a linguagem ajuda na que considerar dois aspectos:  a linguagem ajuda na 
cognição e na comunicação. Nesse sentido o cognição e na comunicação. Nesse sentido o cognição e na comunicação. Nesse sentido o cognição e na comunicação. Nesse sentido o 
desenvolvimento da linguagem como apoio à desenvolvimento da linguagem como apoio à desenvolvimento da linguagem como apoio à desenvolvimento da linguagem como apoio à 

bservado principalmentebservado principalmentebservado principalmentebservado principalmente    pela pela pela pela 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818        

Segundo Hage & Pinheiro Segundo Hage & Pinheiro Segundo Hage & Pinheiro Segundo Hage & Pinheiro ((((2017201720172017
de qualquer natureza só podem ser tratados como tal de qualquer natureza só podem ser tratados como tal de qualquer natureza só podem ser tratados como tal de qualquer natureza só podem ser tratados como tal 
quando se afastam do desenvolvimento típico. Diante quando se afastam do desenvolvimento típico. Diante quando se afastam do desenvolvimento típico. Diante quando se afastam do desenvolvimento típico. Diante 
da afirmativa das autoras, é imprescindível que o da afirmativa das autoras, é imprescindível que o da afirmativa das autoras, é imprescindível que o da afirmativa das autoras, é imprescindível que o 
fonoaudiólogo, principalmente o que atua com fonoaudiólogo, principalmente o que atua com fonoaudiólogo, principalmente o que atua com fonoaudiólogo, principalmente o que atua com 
desenvolvimento infantil, tenha conhdesenvolvimento infantil, tenha conhdesenvolvimento infantil, tenha conhdesenvolvimento infantil, tenha conh
dos marcos e características do desenvolvimento dos marcos e características do desenvolvimento dos marcos e características do desenvolvimento dos marcos e características do desenvolvimento 
típico da linguagem, uma vez que, a ausência ou típico da linguagem, uma vez que, a ausência ou típico da linguagem, uma vez que, a ausência ou típico da linguagem, uma vez que, a ausência ou 
mesmo a presença de forma limitada, de algum mesmo a presença de forma limitada, de algum mesmo a presença de forma limitada, de algum mesmo a presença de forma limitada, de algum 
marco ou característica esperada para a idade, pode marco ou característica esperada para a idade, pode marco ou característica esperada para a idade, pode marco ou característica esperada para a idade, pode 
sinalizar risco para o desenvolvimento da lingusinalizar risco para o desenvolvimento da lingusinalizar risco para o desenvolvimento da lingusinalizar risco para o desenvolvimento da lingu
O marco considerado um precursor essencial da O marco considerado um precursor essencial da O marco considerado um precursor essencial da O marco considerado um precursor essencial da 
linguagem orallinguagem orallinguagem orallinguagem oral    éééé    caracterizado porcaracterizado porcaracterizado porcaracterizado por
sílabas bem formadas esílabas bem formadas esílabas bem formadas esílabas bem formadas e, que quando a, que quando a, que quando a, que quando a
realiza deve ser vistrealiza deve ser vistrealiza deve ser vistrealiza deve ser visto como o como o como o como 
da linguagemda linguagemda linguagemda linguagem,,,,    é denominado:é denominado:é denominado:é denominado:
(A) jargão. 
(B) balbucio. 
(C) vocalização. 
(D) demissão. 

 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919        

Segundo Acosta Segundo Acosta Segundo Acosta Segundo Acosta ((((2006200620062006))))
estratégias que devem ser considerados no momento estratégias que devem ser considerados no momento estratégias que devem ser considerados no momento estratégias que devem ser considerados no momento 
da avaliação de linguagem podem ser divididos em da avaliação de linguagem podem ser divididos em da avaliação de linguagem podem ser divididos em da avaliação de linguagem podem ser divididos em 
quatro grandes blocos:quatro grandes blocos:quatro grandes blocos:quatro grandes blocos:    
(A) Testes padronizados; escalas de 

desenvolvimento; 
comportamento; testes não padronizados.
 

(B) Testes padronizados;escalas de 
desenvolvimento; teste de vocabulário em 
imagens Peabody; observação do 
comportamento. 
 

(C) Testes padronizados;escalas de 
desenvolvimento; teste de vocabulário em 
imagens Peabody; testes não padronizados.
 

(D) Testes padronizados; escalas de 
desenvolvimento; teste de vocabulário em 
imagens Peabody; tes
Navarra. 
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2017201720172017)))),,,,    atrasos e distúrbios atrasos e distúrbios atrasos e distúrbios atrasos e distúrbios 
de qualquer natureza só podem ser tratados como tal de qualquer natureza só podem ser tratados como tal de qualquer natureza só podem ser tratados como tal de qualquer natureza só podem ser tratados como tal 
quando se afastam do desenvolvimento típico. Diante quando se afastam do desenvolvimento típico. Diante quando se afastam do desenvolvimento típico. Diante quando se afastam do desenvolvimento típico. Diante 
da afirmativa das autoras, é imprescindível que o da afirmativa das autoras, é imprescindível que o da afirmativa das autoras, é imprescindível que o da afirmativa das autoras, é imprescindível que o 
fonoaudiólogo, principalmente o que atua com fonoaudiólogo, principalmente o que atua com fonoaudiólogo, principalmente o que atua com fonoaudiólogo, principalmente o que atua com 
desenvolvimento infantil, tenha conhdesenvolvimento infantil, tenha conhdesenvolvimento infantil, tenha conhdesenvolvimento infantil, tenha conhecimento acerca ecimento acerca ecimento acerca ecimento acerca 
dos marcos e características do desenvolvimento dos marcos e características do desenvolvimento dos marcos e características do desenvolvimento dos marcos e características do desenvolvimento 
típico da linguagem, uma vez que, a ausência ou típico da linguagem, uma vez que, a ausência ou típico da linguagem, uma vez que, a ausência ou típico da linguagem, uma vez que, a ausência ou 
mesmo a presença de forma limitada, de algum mesmo a presença de forma limitada, de algum mesmo a presença de forma limitada, de algum mesmo a presença de forma limitada, de algum 
marco ou característica esperada para a idade, pode marco ou característica esperada para a idade, pode marco ou característica esperada para a idade, pode marco ou característica esperada para a idade, pode 
sinalizar risco para o desenvolvimento da lingusinalizar risco para o desenvolvimento da lingusinalizar risco para o desenvolvimento da lingusinalizar risco para o desenvolvimento da linguagem. agem. agem. agem.     
O marco considerado um precursor essencial da O marco considerado um precursor essencial da O marco considerado um precursor essencial da O marco considerado um precursor essencial da 

caracterizado porcaracterizado porcaracterizado porcaracterizado por    emissões deemissões deemissões deemissões de    
, que quando a, que quando a, que quando a, que quando a    criança não o criança não o criança não o criança não o 

o como o como o como o como     risco risco risco risco o o o o desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento 
é denominado:é denominado:é denominado:é denominado:    

)))), os procedimentos e , os procedimentos e , os procedimentos e , os procedimentos e 
estratégias que devem ser considerados no momento estratégias que devem ser considerados no momento estratégias que devem ser considerados no momento estratégias que devem ser considerados no momento 
da avaliação de linguagem podem ser divididos em da avaliação de linguagem podem ser divididos em da avaliação de linguagem podem ser divididos em da avaliação de linguagem podem ser divididos em 

estes padronizados; escalas de 
desenvolvimento; observação do 
comportamento; testes não padronizados. 

estes padronizados;escalas de 
desenvolvimento; teste de vocabulário em 
imagens Peabody; observação do 

estes padronizados;escalas de 
desenvolvimento; teste de vocabulário em 

abody; testes não padronizados. 

estes padronizados; escalas de 
teste de vocabulário em 

imagens Peabody; teste de linguagem oral de 



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 20
CRIANÇA E DO ADOLESC

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020        

Segundo GiachetiSegundo GiachetiSegundo GiachetiSegundo Giacheti    & Lindau & Lindau & Lindau & Lindau ((((2017201720172017)))), a ciência do , a ciência do , a ciência do , a ciência do 
diagnóstico fonoaudiológico ou, diagnóstico fonoaudiológico ou, diagnóstico fonoaudiológico ou, diagnóstico fonoaudiológico ou, de forma mais de forma mais de forma mais de forma mais 
específica, da linguagem falada infantil, é uma tarefa específica, da linguagem falada infantil, é uma tarefa específica, da linguagem falada infantil, é uma tarefa específica, da linguagem falada infantil, é uma tarefa 
muito mais complexa do que a aplicação de um muito mais complexa do que a aplicação de um muito mais complexa do que a aplicação de um muito mais complexa do que a aplicação de um 
conjunto de conceitos e/ou de regrasconjunto de conceitos e/ou de regrasconjunto de conceitos e/ou de regrasconjunto de conceitos e/ou de regras 
diagnósticas definidas. Nesse sentido, as autoras diagnósticas definidas. Nesse sentido, as autoras diagnósticas definidas. Nesse sentido, as autoras diagnósticas definidas. Nesse sentido, as autoras 
consideram que os fonoaudiólogosconsideram que os fonoaudiólogosconsideram que os fonoaudiólogosconsideram que os fonoaudiólogos  
(A) devem diagnosticar aplicando os critérios 

diagnósticos apresentados nos referencias 
teóricos da American Speech-Language

Association- ASHA. 
 

(B) devem evitar a aplicação de critérios 
diagnósticos ou de diagnósticos diferenciais 
apresentados nos manuais e cl
diagnósticas, (DSM-5, CID-10) apenas 
técnica, sem que haja uma a coleta cuidadosa 
de dados e seu julgamento. 
 

(C) devem diagnosticar aplicando os critérios 
diagnósticos apresentados no  referencial teórico 
da American Speech-Language

Association-ASHA. E na  CID-10. 
 

(D) devem diagnosticar aplicando os critérios  
diagnósticos apresentados nos  referencias 
teóricos da American Speech-Language

Association-ASHA, CID-10 e DSM-5.
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121        

Segundo Mousinho et al Segundo Mousinho et al Segundo Mousinho et al Segundo Mousinho et al ((((2008200820082008)))), existem , existem , existem , existem 
que acometem a criança e causam atraso na que acometem a criança e causam atraso na que acometem a criança e causam atraso na que acometem a criança e causam atraso na 
aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dentre aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dentre aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dentre aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dentre 
algumas características destes transtornos estão: algumas características destes transtornos estão: algumas características destes transtornos estão: algumas características destes transtornos estão: 
trocas na fala inesperada para sua idade; frases trocas na fala inesperada para sua idade; frases trocas na fala inesperada para sua idade; frases trocas na fala inesperada para sua idade; frases 
simplessimplessimplessimples,,,,    mas sem alteração na ordem das palavras; mas sem alteração na ordem das palavras; mas sem alteração na ordem das palavras; mas sem alteração na ordem das palavras; 
frasfrasfrasfrases desestruturadas e/ou construídaes desestruturadas e/ou construídaes desestruturadas e/ou construídaes desestruturadas e/ou construída
inversa; mais facilidade para listar palavras ou inversa; mais facilidade para listar palavras ou inversa; mais facilidade para listar palavras ou inversa; mais facilidade para listar palavras ou 
situações do que para contar histórias. situações do que para contar histórias. situações do que para contar histórias. situações do que para contar histórias. 
Analisando as características apresentadas, é Analisando as características apresentadas, é Analisando as características apresentadas, é Analisando as características apresentadas, é 
possível afirmarpossível afirmarpossível afirmarpossível afirmar,,,,    que estque estque estque estaaaassss    fazem parte dos seguintes fazem parte dos seguintes fazem parte dos seguintes fazem parte dos seguintes 
transtornos, respectitranstornos, respectitranstornos, respectitranstornos, respectivamentevamentevamentevamente::::    
(A) Atraso simples de linguagem, desvio fonológico, 

déficit específico de linguagem (DEL); alterações 
semântico-pragmáticas. 

(B) Atraso simples de linguagem, desvio fonológico; 
alterações semântico-pragmática
específico de linguagem (DEL). 
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, a ciência do , a ciência do , a ciência do , a ciência do 
de forma mais de forma mais de forma mais de forma mais 

específica, da linguagem falada infantil, é uma tarefa específica, da linguagem falada infantil, é uma tarefa específica, da linguagem falada infantil, é uma tarefa específica, da linguagem falada infantil, é uma tarefa 
muito mais complexa do que a aplicação de um muito mais complexa do que a aplicação de um muito mais complexa do que a aplicação de um muito mais complexa do que a aplicação de um 

 características características características características 
diagnósticas definidas. Nesse sentido, as autoras diagnósticas definidas. Nesse sentido, as autoras diagnósticas definidas. Nesse sentido, as autoras diagnósticas definidas. Nesse sentido, as autoras 

diagnosticar aplicando os critérios 
diagnósticos apresentados nos referencias 

Language-Hearing 

devem evitar a aplicação de critérios 
diagnósticos ou de diagnósticos diferenciais 

nos manuais e classificação 
apenas de forma 

a coleta cuidadosa 

devem diagnosticar aplicando os critérios 
diagnósticos apresentados no  referencial teórico 

Language-Hearing 

devem diagnosticar aplicando os critérios  
diagnósticos apresentados nos  referencias 

Language-Hearing 

5. 

, existem , existem , existem , existem transtornos transtornos transtornos transtornos 
que acometem a criança e causam atraso na que acometem a criança e causam atraso na que acometem a criança e causam atraso na que acometem a criança e causam atraso na 
aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dentre aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dentre aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dentre aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dentre 
algumas características destes transtornos estão: algumas características destes transtornos estão: algumas características destes transtornos estão: algumas características destes transtornos estão: 
trocas na fala inesperada para sua idade; frases trocas na fala inesperada para sua idade; frases trocas na fala inesperada para sua idade; frases trocas na fala inesperada para sua idade; frases 

mas sem alteração na ordem das palavras; mas sem alteração na ordem das palavras; mas sem alteração na ordem das palavras; mas sem alteração na ordem das palavras; 
es desestruturadas e/ou construídaes desestruturadas e/ou construídaes desestruturadas e/ou construídaes desestruturadas e/ou construídassss    na ordem na ordem na ordem na ordem 

inversa; mais facilidade para listar palavras ou inversa; mais facilidade para listar palavras ou inversa; mais facilidade para listar palavras ou inversa; mais facilidade para listar palavras ou 
situações do que para contar histórias. situações do que para contar histórias. situações do que para contar histórias. situações do que para contar histórias.     
Analisando as características apresentadas, é Analisando as características apresentadas, é Analisando as características apresentadas, é Analisando as características apresentadas, é 

fazem parte dos seguintes fazem parte dos seguintes fazem parte dos seguintes fazem parte dos seguintes 

traso simples de linguagem, desvio fonológico, 
déficit específico de linguagem (DEL); alterações 

traso simples de linguagem, desvio fonológico; 
pragmáticas; déficit 

(C) Desvio fonológico, atraso simples de linguagem; 
alterações semântico
específico de linguagem (DEL)
 

(D) Desvio fonológico; atraso simples de linguagem; 
déficit específico de linguagem (DEL); alterações 
semântico-pragmática

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222        

Segundo Araújo Segundo Araújo Segundo Araújo Segundo Araújo et et et et AL (AL (AL (AL (2015201520152015
arquitetura cerebral do ser humano se organiza a arquitetura cerebral do ser humano se organiza a arquitetura cerebral do ser humano se organiza a arquitetura cerebral do ser humano se organiza a 
partir de uma série contínua de interações dinâmicas, partir de uma série contínua de interações dinâmicas, partir de uma série contínua de interações dinâmicas, partir de uma série contínua de interações dinâmicas, 
não apenas na perspectiva biológica. Três elementos não apenas na perspectiva biológica. Três elementos não apenas na perspectiva biológica. Três elementos não apenas na perspectiva biológica. Três elementos 
igualmente importantes participam da moldagem igualmente importantes participam da moldagem igualmente importantes participam da moldagem igualmente importantes participam da moldagem 
arquitetura cerebral. São elearquitetura cerebral. São elearquitetura cerebral. São elearquitetura cerebral. São ele
(A) A genética, o meio ambiente, e as conexões 

neurais 
(B) A genética, o epigenoma, e as conexões neurais,
(C) A genética, o meio ambiente e as experiências 

individuais 
(D) A genética, as conexões neurais e as 

experiências individuais
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323        

O reflexo de ejeção ou “descida” do leite é um reflexo O reflexo de ejeção ou “descida” do leite é um reflexo O reflexo de ejeção ou “descida” do leite é um reflexo O reflexo de ejeção ou “descida” do leite é um reflexo 
neurogênico e hormonal.O leite formado nos alvéolos, neurogênico e hormonal.O leite formado nos alvéolos, neurogênico e hormonal.O leite formado nos alvéolos, neurogênico e hormonal.O leite formado nos alvéolos, 
produzidos pela ação da prolactina, flui para os produzidos pela ação da prolactina, flui para os produzidos pela ação da prolactina, flui para os produzidos pela ação da prolactina, flui para os 
ductos e para os mamilos pela ação desse reflexo. ductos e para os mamilos pela ação desse reflexo. ductos e para os mamilos pela ação desse reflexo. ductos e para os mamilos pela ação desse reflexo. 
Acerca dos conhecimentos sobre o reflexo de ejeçãAcerca dos conhecimentos sobre o reflexo de ejeçãAcerca dos conhecimentos sobre o reflexo de ejeçãAcerca dos conhecimentos sobre o reflexo de ejeçã
ou “descida” do leite, assinale a resposta ou “descida” do leite, assinale a resposta ou “descida” do leite, assinale a resposta ou “descida” do leite, assinale a resposta 
(A) O reflexo de ejeção de leite é mediado pelo 

hipotálamo, logo os fatores psíquicos, 
emocionais, orgânicos e ambientais interferem 
na ejeção do leite. 
 

(B) A liberação da ocitocina, responsável pela ejeção 
do leite, é estimulada por ação do hipotálamo 
através da adeno-hipófise
 

(C) Em mulheres primíparas a ejeção do leite para 
os ductos e o seu fluxo para o mamilo leva cerca 
de 3 a 5 minutos. 
 

(D) Durante a sucção do bebê no mamilo são muitas 
terminações nervosas que
sensitivos e somáticos que são conduzidos até o 
hipotálamo.  

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424        

A válvula fonatória e de deglutição é utilizada em A válvula fonatória e de deglutição é utilizada em A válvula fonatória e de deglutição é utilizada em A válvula fonatória e de deglutição é utilizada em 
pacientes traqueostomizados. É consenso afirmar que pacientes traqueostomizados. É consenso afirmar que pacientes traqueostomizados. É consenso afirmar que pacientes traqueostomizados. É consenso afirmar que 
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esvio fonológico, atraso simples de linguagem; 
alterações semântico-pragmáticas; déficit 
específico de linguagem (DEL). 

esvio fonológico; atraso simples de linguagem; 
déficit específico de linguagem (DEL); alterações 

pragmáticas. 

2015201520152015)))), desde o início da vida, a , desde o início da vida, a , desde o início da vida, a , desde o início da vida, a 
arquitetura cerebral do ser humano se organiza a arquitetura cerebral do ser humano se organiza a arquitetura cerebral do ser humano se organiza a arquitetura cerebral do ser humano se organiza a 
partir de uma série contínua de interações dinâmicas, partir de uma série contínua de interações dinâmicas, partir de uma série contínua de interações dinâmicas, partir de uma série contínua de interações dinâmicas, 
não apenas na perspectiva biológica. Três elementos não apenas na perspectiva biológica. Três elementos não apenas na perspectiva biológica. Três elementos não apenas na perspectiva biológica. Três elementos 
igualmente importantes participam da moldagem igualmente importantes participam da moldagem igualmente importantes participam da moldagem igualmente importantes participam da moldagem da da da da 
arquitetura cerebral. São elearquitetura cerebral. São elearquitetura cerebral. São elearquitetura cerebral. São elessss: 

genética, o meio ambiente, e as conexões 

genética, o epigenoma, e as conexões neurais, 
genética, o meio ambiente e as experiências 

as conexões neurais e as 
experiências individuais 

O reflexo de ejeção ou “descida” do leite é um reflexo O reflexo de ejeção ou “descida” do leite é um reflexo O reflexo de ejeção ou “descida” do leite é um reflexo O reflexo de ejeção ou “descida” do leite é um reflexo 
neurogênico e hormonal.O leite formado nos alvéolos, neurogênico e hormonal.O leite formado nos alvéolos, neurogênico e hormonal.O leite formado nos alvéolos, neurogênico e hormonal.O leite formado nos alvéolos, 
produzidos pela ação da prolactina, flui para os produzidos pela ação da prolactina, flui para os produzidos pela ação da prolactina, flui para os produzidos pela ação da prolactina, flui para os 
ductos e para os mamilos pela ação desse reflexo. ductos e para os mamilos pela ação desse reflexo. ductos e para os mamilos pela ação desse reflexo. ductos e para os mamilos pela ação desse reflexo. 
Acerca dos conhecimentos sobre o reflexo de ejeçãAcerca dos conhecimentos sobre o reflexo de ejeçãAcerca dos conhecimentos sobre o reflexo de ejeçãAcerca dos conhecimentos sobre o reflexo de ejeção o o o 
ou “descida” do leite, assinale a resposta ou “descida” do leite, assinale a resposta ou “descida” do leite, assinale a resposta ou “descida” do leite, assinale a resposta INCORRETAINCORRETAINCORRETAINCORRETA::::    

reflexo de ejeção de leite é mediado pelo 
logo os fatores psíquicos, 

emocionais, orgânicos e ambientais interferem 

liberação da ocitocina, responsável pela ejeção 
do leite, é estimulada por ação do hipotálamo 

hipófise. 

m mulheres primíparas a ejeção do leite para 
os ductos e o seu fluxo para o mamilo leva cerca 

bebê no mamilo são muitas 
terminações nervosas que produzem impulsos 
sensitivos e somáticos que são conduzidos até o 

A válvula fonatória e de deglutição é utilizada em A válvula fonatória e de deglutição é utilizada em A válvula fonatória e de deglutição é utilizada em A válvula fonatória e de deglutição é utilizada em 
pacientes traqueostomizados. É consenso afirmar que pacientes traqueostomizados. É consenso afirmar que pacientes traqueostomizados. É consenso afirmar que pacientes traqueostomizados. É consenso afirmar que 
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seu uso poseu uso poseu uso poseu uso pode proporcionar vários benefícios na de proporcionar vários benefícios na de proporcionar vários benefícios na de proporcionar vários benefícios na 
biodinâmica da deglutição, comunicação oral e até biodinâmica da deglutição, comunicação oral e até biodinâmica da deglutição, comunicação oral e até biodinâmica da deglutição, comunicação oral e até 
facilitar o desmame da ventilação mecânica.facilitar o desmame da ventilação mecânica.facilitar o desmame da ventilação mecânica.facilitar o desmame da ventilação mecânica.
dos conhecimentos sobre o temados conhecimentos sobre o temados conhecimentos sobre o temados conhecimentos sobre o tema,,,,    podemos podemos podemos podemos 
quequequeque    
(A) pode ser acoplada em paciente 

traqueostomizado por, pelo menos
horas e com o cuff insuflado.  
 

(B) melhora da ventilação e oxigenação, do olfato e 
paladar, diminuição da quantidade de secreção 
oral e nasal através do reestabelecimento da 
pressão pulmonar propiciada pela válvula
 

(C) a válvula deve ser acoplada em 
sedados, estáveis hemodinamicamente e com 
vias aéreas pérvias. 
 

(D) pode ser utilizada apenas em paciente em 
ventilação mecânica, por isso se faz necessário o 
uso de adaptadores. 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525        

O Método Canguru foi criado por Edgar Rey Sanabria e O Método Canguru foi criado por Edgar Rey Sanabria e O Método Canguru foi criado por Edgar Rey Sanabria e O Método Canguru foi criado por Edgar Rey Sanabria e 
Hectot Martinez em 1979, na Colômbia.Hectot Martinez em 1979, na Colômbia.Hectot Martinez em 1979, na Colômbia.Hectot Martinez em 1979, na Colômbia.
É um modelo de assistência que reúne estratégiasÉ um modelo de assistência que reúne estratégiasÉ um modelo de assistência que reúne estratégiasÉ um modelo de assistência que reúne estratégias
para o cuidado humanizadopara o cuidado humanizadopara o cuidado humanizadopara o cuidado humanizado    ao recémao recémao recémao recém
prematuro e sua família,prematuro e sua família,prematuro e sua família,prematuro e sua família,    na Unidade de na Unidade de na Unidade de na Unidade de 
Tratamento Intensivo Neonatal.Tratamento Intensivo Neonatal.Tratamento Intensivo Neonatal.Tratamento Intensivo Neonatal.Em relação ao Em relação ao Em relação ao Em relação ao 
método canguru, segundo o Ministério da Saúde, método canguru, segundo o Ministério da Saúde, método canguru, segundo o Ministério da Saúde, método canguru, segundo o Ministério da Saúde, 
assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa INCORRETAINCORRETAINCORRETAINCORRETA::::    
    
(A) Reduzir os níveis de estímulos ambientais 

adversos da unidade neonatal, 
luzes e ruídos são procedimentos da primeira 
etapa. 
 

(B) Possibilitar ao recém-nascido adequado controle 
térmico, reduzir o estresse e a dor, e
qualidade do desenvolvimento neuropsicomotor 
são alguns dos benefícios do método
 

(C) Estabilidade clínica, nutrição parental plena e 
peso mínimo de 1250g são critérios de 
elegibilidade do recém-nascido para segunda 
etapa. 

 
 

(D) Peso mínimo de 1.800 g, ganho de peso nos 
cinco dias que antecederem a alta hospitalar, 
sucção exclusiva ao peito ou quando houver 
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de proporcionar vários benefícios na de proporcionar vários benefícios na de proporcionar vários benefícios na de proporcionar vários benefícios na 
biodinâmica da deglutição, comunicação oral e até biodinâmica da deglutição, comunicação oral e até biodinâmica da deglutição, comunicação oral e até biodinâmica da deglutição, comunicação oral e até 
facilitar o desmame da ventilação mecânica.facilitar o desmame da ventilação mecânica.facilitar o desmame da ventilação mecânica.facilitar o desmame da ventilação mecânica.    Acerca Acerca Acerca Acerca 

podemos podemos podemos podemos AFIRMARAFIRMARAFIRMARAFIRMAR    

pode ser acoplada em paciente 
pelo menos, 48 ou 72 

melhora da ventilação e oxigenação, do olfato e 
diminuição da quantidade de secreção 

oral e nasal através do reestabelecimento da 
pressão pulmonar propiciada pela válvula.  

a válvula deve ser acoplada em pacientes 
sedados, estáveis hemodinamicamente e com 

pode ser utilizada apenas em paciente em 
ventilação mecânica, por isso se faz necessário o 

O Método Canguru foi criado por Edgar Rey Sanabria e O Método Canguru foi criado por Edgar Rey Sanabria e O Método Canguru foi criado por Edgar Rey Sanabria e O Método Canguru foi criado por Edgar Rey Sanabria e 
Hectot Martinez em 1979, na Colômbia.Hectot Martinez em 1979, na Colômbia.Hectot Martinez em 1979, na Colômbia.Hectot Martinez em 1979, na Colômbia.    
É um modelo de assistência que reúne estratégiasÉ um modelo de assistência que reúne estratégiasÉ um modelo de assistência que reúne estratégiasÉ um modelo de assistência que reúne estratégias        

ao recémao recémao recémao recém----nascido nascido nascido nascido 
na Unidade de na Unidade de na Unidade de na Unidade de 

Em relação ao Em relação ao Em relação ao Em relação ao 
método canguru, segundo o Ministério da Saúde, método canguru, segundo o Ministério da Saúde, método canguru, segundo o Ministério da Saúde, método canguru, segundo o Ministério da Saúde, 

eduzir os níveis de estímulos ambientais 
 como odores, 

luzes e ruídos são procedimentos da primeira 

nascido adequado controle 
térmico, reduzir o estresse e a dor, e melhorar a 
qualidade do desenvolvimento neuropsicomotor 
são alguns dos benefícios do método. 

stabilidade clínica, nutrição parental plena e 
peso mínimo de 1250g são critérios de 

nascido para segunda 

eso mínimo de 1.800 g, ganho de peso nos 
cinco dias que antecederem a alta hospitalar, 
sucção exclusiva ao peito ou quando houver 

necessidade, mãe e família capacitados
realizar a complementação sã
iniciar a terceira etapa

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626        

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por objetivo a A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por objetivo a A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por objetivo a A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por objetivo a 
identificação precoce da deficiência auditiva nos identificação precoce da deficiência auditiva nos identificação precoce da deficiência auditiva nos identificação precoce da deficiência auditiva nos 
neonatos e lactentes. É realizado o teste e reteste, neonatos e lactentes. É realizado o teste e reteste, neonatos e lactentes. É realizado o teste e reteste, neonatos e lactentes. É realizado o teste e reteste, 
com medidas fisiológicas e com medidas fisiológicas e com medidas fisiológicas e com medidas fisiológicas e 
audição, a fim de encaminháaudição, a fim de encaminháaudição, a fim de encaminháaudição, a fim de encaminhá
intervenção precoces. Segundointervenção precoces. Segundointervenção precoces. Segundointervenção precoces. Segundo
sobre as orientações gerais da Triagem Auditiva sobre as orientações gerais da Triagem Auditiva sobre as orientações gerais da Triagem Auditiva sobre as orientações gerais da Triagem Auditiva 
Neonatal (TAN), assinale a resposta Neonatal (TAN), assinale a resposta Neonatal (TAN), assinale a resposta Neonatal (TAN), assinale a resposta 
(A) Ausência da TAN após o nascimento, no

de parto em maternidades que não realizam o 
teste auditivo ou fora do ambiente hospitalar, a 
realização da mesma deve
mês de vida. 
 

(B) São identificadas as perdas auditivas 
retrococleares nos registros
otoacústicas evocadas (EOAE)

 
 

(C) É utilizado o teste de Peate
modo triagem para os neonatos e lactentes com 
indicador de risco. 
 

(D) Em crianças sem indicadores de risco para a 
deficiência auditiva, o registro das emissões 
otoacústicas evocadas (EOAE) é recomendado na 
realização da TAN porque é capaz de identificar a 
maioria das perdas auditivas retrococleares em 
torno de 50-65 Db. 
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necessidade, mãe e família capacitados para 
realizar a complementação são critérios para 
iniciar a terceira etapa. 

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por objetivo a A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por objetivo a A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por objetivo a A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por objetivo a 
identificação precoce da deficiência auditiva nos identificação precoce da deficiência auditiva nos identificação precoce da deficiência auditiva nos identificação precoce da deficiência auditiva nos 
neonatos e lactentes. É realizado o teste e reteste, neonatos e lactentes. É realizado o teste e reteste, neonatos e lactentes. É realizado o teste e reteste, neonatos e lactentes. É realizado o teste e reteste, 
com medidas fisiológicas e com medidas fisiológicas e com medidas fisiológicas e com medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da eletrofisiológicas da eletrofisiológicas da eletrofisiológicas da 
audição, a fim de encaminháaudição, a fim de encaminháaudição, a fim de encaminháaudição, a fim de encaminhá----los para diagnóstico e los para diagnóstico e los para diagnóstico e los para diagnóstico e 
intervenção precoces. Segundointervenção precoces. Segundointervenção precoces. Segundointervenção precoces. Segundo    o Ministério da So Ministério da So Ministério da So Ministério da Saúde, aúde, aúde, aúde, 
sobre as orientações gerais da Triagem Auditiva sobre as orientações gerais da Triagem Auditiva sobre as orientações gerais da Triagem Auditiva sobre as orientações gerais da Triagem Auditiva 
Neonatal (TAN), assinale a resposta Neonatal (TAN), assinale a resposta Neonatal (TAN), assinale a resposta Neonatal (TAN), assinale a resposta CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    

usência da TAN após o nascimento, nos casos 
de parto em maternidades que não realizam o 
teste auditivo ou fora do ambiente hospitalar, a 
realização da mesma deve ocorrer até o terceiro 

ão identificadas as perdas auditivas 
nos registros das emissões 

otoacústicas evocadas (EOAE). 

utilizado o teste de Peate-Automático ou em 
modo triagem para os neonatos e lactentes com 

m crianças sem indicadores de risco para a 
deficiência auditiva, o registro das emissões 

s evocadas (EOAE) é recomendado na 
realização da TAN porque é capaz de identificar a 
maioria das perdas auditivas retrococleares em 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727            

Desenvolvida por Als (1982), a Teoria SincronoDesenvolvida por Als (1982), a Teoria SincronoDesenvolvida por Als (1982), a Teoria SincronoDesenvolvida por Als (1982), a Teoria Sincrono
analisa o analisa o analisa o analisa o comportamento dos recémcomportamento dos recémcomportamento dos recémcomportamento dos recém
acordo com cinco subsistemas que se desenvolvem acordo com cinco subsistemas que se desenvolvem acordo com cinco subsistemas que se desenvolvem acordo com cinco subsistemas que se desenvolvem 
de forma independente ede forma independente ede forma independente ede forma independente e,,,,    simultaneamentesimultaneamentesimultaneamentesimultaneamente
interagem um com o outro e com o meio ambiente, interagem um com o outro e com o meio ambiente, interagem um com o outro e com o meio ambiente, interagem um com o outro e com o meio ambiente, 
durante cada estágio do desenvolvimento.durante cada estágio do desenvolvimento.durante cada estágio do desenvolvimento.durante cada estágio do desenvolvimento.
Correlacionando os itens do quadro abaixoCorrelacionando os itens do quadro abaixoCorrelacionando os itens do quadro abaixoCorrelacionando os itens do quadro abaixo
alternativa alternativa alternativa alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    

SubsistemasSubsistemasSubsistemasSubsistemas    CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas
1. Autônomo a. Engloba as estratégias que o 

recém-nascido utiliza para 
manter ou retornar a uma 
integração equilibrada, 
relativamente estável e 
relaxada dos subsistemas

2. Motor b. Relacionado a
consciência que vão do sono 
profundo ao choro

3. Comportament
ais 

c. Comportamentos como 
postura harmoniosa, 
movimentos sincrônicos e 
harmoniosos dos membros 
caracterizam estabilidade 
desse subsistema

4. Atenção e 
interação 

d. Independente da idade 
gestacional do
são observados parâmetros
como: respiração, saturação 
de oxigênio, ritmo cardíaco, 
cor e aspecto da pele

5. Regulador e. Compreende a
recém-nascido apresenta em 
permanecer no estado de 
alerta e apreender as 
informações do meio e 
comunicar-se. 

    
(A) 1d; 2c; 3b; 4e; 5a. 
(B) 1d; 2a; 3b; 4e; 5c 
(C) 1d; 2b; 3e; 4a; 5c 
(D) 1e; 2b; 3d; 4c; 5a 
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Desenvolvida por Als (1982), a Teoria SincronoDesenvolvida por Als (1982), a Teoria SincronoDesenvolvida por Als (1982), a Teoria SincronoDesenvolvida por Als (1982), a Teoria Sincrono----Ativa Ativa Ativa Ativa 
comportamento dos recémcomportamento dos recémcomportamento dos recémcomportamento dos recém----nascidos de nascidos de nascidos de nascidos de 

acordo com cinco subsistemas que se desenvolvem acordo com cinco subsistemas que se desenvolvem acordo com cinco subsistemas que se desenvolvem acordo com cinco subsistemas que se desenvolvem 
simultaneamentesimultaneamentesimultaneamentesimultaneamente,,,,    

interagem um com o outro e com o meio ambiente, interagem um com o outro e com o meio ambiente, interagem um com o outro e com o meio ambiente, interagem um com o outro e com o meio ambiente, 
durante cada estágio do desenvolvimento.durante cada estágio do desenvolvimento.durante cada estágio do desenvolvimento.durante cada estágio do desenvolvimento.    
Correlacionando os itens do quadro abaixoCorrelacionando os itens do quadro abaixoCorrelacionando os itens do quadro abaixoCorrelacionando os itens do quadro abaixo, assinale a , assinale a , assinale a , assinale a 

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    
ngloba as estratégias que o 

nascido utiliza para 
manter ou retornar a uma 
integração equilibrada, 
relativamente estável e 
relaxada dos subsistemas 

aos estados de 
consciência que vão do sono 
profundo ao choro 

omportamentos como 
postura harmoniosa, 
movimentos sincrônicos e 
harmoniosos dos membros 
caracterizam estabilidade 
desse subsistema 
ndependente da idade 

gestacional do recém-nascido 
são observados parâmetros, 
como: respiração, saturação 
de oxigênio, ritmo cardíaco, 
cor e aspecto da pele. 
Compreende a condição que o 

nascido apresenta em 
permanecer no estado de 
alerta e apreender as 
informações do meio e 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828            

O processo de deglutiçãoO processo de deglutiçãoO processo de deglutiçãoO processo de deglutição    consiste em uma atividade consiste em uma atividade consiste em uma atividade consiste em uma atividade 
neuromuscular complexa e tem o objetivo transportar neuromuscular complexa e tem o objetivo transportar neuromuscular complexa e tem o objetivo transportar neuromuscular complexa e tem o objetivo transportar 
o bolo alimentar e secreções endógenaso bolo alimentar e secreções endógenaso bolo alimentar e secreções endógenaso bolo alimentar e secreções endógenas
oral para o estômago de forma sincroral para o estômago de forma sincroral para o estômago de forma sincroral para o estômago de forma sincr
harmônica. Aharmônica. Aharmônica. Aharmônica. Acerca dos seus conhecimentos sobre o cerca dos seus conhecimentos sobre o cerca dos seus conhecimentos sobre o cerca dos seus conhecimentos sobre o 
controle neurológico da deglutição classifique as controle neurológico da deglutição classifique as controle neurológico da deglutição classifique as controle neurológico da deglutição classifique as 
alternativas abaixo como verdadeiras ou falsas e alternativas abaixo como verdadeiras ou falsas e alternativas abaixo como verdadeiras ou falsas e alternativas abaixo como verdadeiras ou falsas e 
assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa CORRETACORRETACORRETACORRETA
 
1.1.1.1. DDDDos doisos doisos doisos dois    núcleos sensoriais bulbares do X par núcleos sensoriais bulbares do X par núcleos sensoriais bulbares do X par núcleos sensoriais bulbares do X par 

craniano, o núcleo associado com a deglutição é craniano, o núcleo associado com a deglutição é craniano, o núcleo associado com a deglutição é craniano, o núcleo associado com a deglutição é 
o do trato solitário (  )o do trato solitário (  )o do trato solitário (  )o do trato solitário (  )    

2.2.2.2. OOOOs pares cranianos V, VII, IX e X conduzem s pares cranianos V, VII, IX e X conduzem s pares cranianos V, VII, IX e X conduzem s pares cranianos V, VII, IX e X conduzem 
informações aferentes sobre gustação e informações aferentes sobre gustação e informações aferentes sobre gustação e informações aferentes sobre gustação e 
sensibilidade geral associadas à deglutição (  )sensibilidade geral associadas à deglutição (  )sensibilidade geral associadas à deglutição (  )sensibilidade geral associadas à deglutição (  )

3.3.3.3. OOOO    IX par cranIX par cranIX par cranIX par craniano possui fibras sensitivas e iano possui fibras sensitivas e iano possui fibras sensitivas e iano possui fibras sensitivas e 
motoras e tem o curso e a distribuição mais motoras e tem o curso e a distribuição mais motoras e tem o curso e a distribuição mais motoras e tem o curso e a distribuição mais 
extensos entre os pares cranianos, percorrendo extensos entre os pares cranianos, percorrendo extensos entre os pares cranianos, percorrendo extensos entre os pares cranianos, percorrendo 
o pescoço, tórax e abdome (  )o pescoço, tórax e abdome (  )o pescoço, tórax e abdome (  )o pescoço, tórax e abdome (  )

4.4.4.4. RRRResponsáveis pelo controle eferente da fase oral esponsáveis pelo controle eferente da fase oral esponsáveis pelo controle eferente da fase oral esponsáveis pelo controle eferente da fase oral 
e faríngea são os pares: V, VII, IX, X e XII (  )e faríngea são os pares: V, VII, IX, X e XII (  )e faríngea são os pares: V, VII, IX, X e XII (  )e faríngea são os pares: V, VII, IX, X e XII (  )

5.5.5.5. OOOO    mmmmúsculo estilofaríngeo, inervado pelo V, é úsculo estilofaríngeo, inervado pelo V, é úsculo estilofaríngeo, inervado pelo V, é úsculo estilofaríngeo, inervado pelo V, é 
responsável por elevar e dilatar a faringe, função responsável por elevar e dilatar a faringe, função responsável por elevar e dilatar a faringe, função responsável por elevar e dilatar a faringe, função 
importante para uma deglutição segura (  )importante para uma deglutição segura (  )importante para uma deglutição segura (  )importante para uma deglutição segura (  )

 
(A) 1V, 2V, 3F, 4V, 5F. 
(B) 1F, 2V, 3F, 4V, 5V. 
(C) 1V, 2F, 3V, 4F, 5V. 
(D) 1F, 2V, 3V, 4V, 5F. 
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consiste em uma atividade consiste em uma atividade consiste em uma atividade consiste em uma atividade 
neuromuscular complexa e tem o objetivo transportar neuromuscular complexa e tem o objetivo transportar neuromuscular complexa e tem o objetivo transportar neuromuscular complexa e tem o objetivo transportar 
o bolo alimentar e secreções endógenaso bolo alimentar e secreções endógenaso bolo alimentar e secreções endógenaso bolo alimentar e secreções endógenas    da cavidade da cavidade da cavidade da cavidade 
oral para o estômago de forma sincroral para o estômago de forma sincroral para o estômago de forma sincroral para o estômago de forma sincrônica, sinérgica e ônica, sinérgica e ônica, sinérgica e ônica, sinérgica e 

cerca dos seus conhecimentos sobre o cerca dos seus conhecimentos sobre o cerca dos seus conhecimentos sobre o cerca dos seus conhecimentos sobre o 
controle neurológico da deglutição classifique as controle neurológico da deglutição classifique as controle neurológico da deglutição classifique as controle neurológico da deglutição classifique as 
alternativas abaixo como verdadeiras ou falsas e alternativas abaixo como verdadeiras ou falsas e alternativas abaixo como verdadeiras ou falsas e alternativas abaixo como verdadeiras ou falsas e 

CORRETACORRETACORRETACORRETA::::    

núcleos sensoriais bulbares do X par núcleos sensoriais bulbares do X par núcleos sensoriais bulbares do X par núcleos sensoriais bulbares do X par 
craniano, o núcleo associado com a deglutição é craniano, o núcleo associado com a deglutição é craniano, o núcleo associado com a deglutição é craniano, o núcleo associado com a deglutição é 

    
s pares cranianos V, VII, IX e X conduzem s pares cranianos V, VII, IX e X conduzem s pares cranianos V, VII, IX e X conduzem s pares cranianos V, VII, IX e X conduzem 

informações aferentes sobre gustação e informações aferentes sobre gustação e informações aferentes sobre gustação e informações aferentes sobre gustação e 
sensibilidade geral associadas à deglutição (  )sensibilidade geral associadas à deglutição (  )sensibilidade geral associadas à deglutição (  )sensibilidade geral associadas à deglutição (  )    

iano possui fibras sensitivas e iano possui fibras sensitivas e iano possui fibras sensitivas e iano possui fibras sensitivas e 
motoras e tem o curso e a distribuição mais motoras e tem o curso e a distribuição mais motoras e tem o curso e a distribuição mais motoras e tem o curso e a distribuição mais 
extensos entre os pares cranianos, percorrendo extensos entre os pares cranianos, percorrendo extensos entre os pares cranianos, percorrendo extensos entre os pares cranianos, percorrendo 
o pescoço, tórax e abdome (  )o pescoço, tórax e abdome (  )o pescoço, tórax e abdome (  )o pescoço, tórax e abdome (  )    

esponsáveis pelo controle eferente da fase oral esponsáveis pelo controle eferente da fase oral esponsáveis pelo controle eferente da fase oral esponsáveis pelo controle eferente da fase oral 
e faríngea são os pares: V, VII, IX, X e XII (  )e faríngea são os pares: V, VII, IX, X e XII (  )e faríngea são os pares: V, VII, IX, X e XII (  )e faríngea são os pares: V, VII, IX, X e XII (  )    

úsculo estilofaríngeo, inervado pelo V, é úsculo estilofaríngeo, inervado pelo V, é úsculo estilofaríngeo, inervado pelo V, é úsculo estilofaríngeo, inervado pelo V, é 
responsável por elevar e dilatar a faringe, função responsável por elevar e dilatar a faringe, função responsável por elevar e dilatar a faringe, função responsável por elevar e dilatar a faringe, função 
importante para uma deglutição segura (  )importante para uma deglutição segura (  )importante para uma deglutição segura (  )importante para uma deglutição segura (  )    
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929        

Durante o aleitamento materno podem ocorrer alguns Durante o aleitamento materno podem ocorrer alguns Durante o aleitamento materno podem ocorrer alguns Durante o aleitamento materno podem ocorrer alguns 
problemas queproblemas queproblemas queproblemas que,,,,    se não diagnosticados e tratados se não diagnosticados e tratados se não diagnosticados e tratados se não diagnosticados e tratados 
corretamentecorretamentecorretamentecorretamente,,,,    podem acarretar o desmame precoce. podem acarretar o desmame precoce. podem acarretar o desmame precoce. podem acarretar o desmame precoce. 
De acordo com o Ministério da Saúde,De acordo com o Ministério da Saúde,De acordo com o Ministério da Saúde,De acordo com o Ministério da Saúde,    em relação aos em relação aos em relação aos em relação aos 
problemas enfrentados durante a amamentação,problemas enfrentados durante a amamentação,problemas enfrentados durante a amamentação,problemas enfrentados durante a amamentação,
assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa assinale a alternativa INCORRETAINCORRETAINCORRETAINCORRETA::::    
(A) Fenômeno de raynaud é definido por 

isquemia intermitente causada por vaso 
espasmo,manifesta-se por dor em fisgada, 
normalmente após a amamentação, e palidez no 
mamilo  

(B) Bloqueio dos ductos lactíferos é caracterizado 
por nódulos localizados, acompanhados de dor, 
vermelhidão e calor na área e normalmente a 
febre não faz parte do quadro clínico

(C) A mastite é um processo inflamatório que 
geralmente afeta o quadrante superior esquerdo 
da mama, cuja qual encontra
vermelha, edemaciada e quente  

(D) O abcesso mamário em geral é causado por uma 
infecção fúngica que se manifesta por sensação 
de queimadura, coceira e dor em agulhadas nos 
mamilos que pode apresentar uma fina 
escamação  
 
 
 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030        

Aspiração pulmonar Aspiração pulmonar Aspiração pulmonar Aspiração pulmonar pode ser definida como a pode ser definida como a pode ser definida como a pode ser definida como a 
penetração de alimento, refluxato gástrico ou saliva penetração de alimento, refluxato gástrico ou saliva penetração de alimento, refluxato gástrico ou saliva penetração de alimento, refluxato gástrico ou saliva 
abaixo da região subglótica.abaixo da região subglótica.abaixo da região subglótica.abaixo da região subglótica.    
Algumas alterações odontológicas podem  favorecer a Algumas alterações odontológicas podem  favorecer a Algumas alterações odontológicas podem  favorecer a Algumas alterações odontológicas podem  favorecer a 
aspiração ou ainda piorar o prognóstico do paciente aspiração ou ainda piorar o prognóstico do paciente aspiração ou ainda piorar o prognóstico do paciente aspiração ou ainda piorar o prognóstico do paciente 
que aspira, que aspira, que aspira, que aspira, EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO: : : :     
(A) Gengivite. 
(B) Micrognatia. 
(C) Odontalgia. 
(D) Higiene oral deficiente. 
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Durante o aleitamento materno podem ocorrer alguns Durante o aleitamento materno podem ocorrer alguns Durante o aleitamento materno podem ocorrer alguns Durante o aleitamento materno podem ocorrer alguns 
se não diagnosticados e tratados se não diagnosticados e tratados se não diagnosticados e tratados se não diagnosticados e tratados 

podem acarretar o desmame precoce. podem acarretar o desmame precoce. podem acarretar o desmame precoce. podem acarretar o desmame precoce. 
em relação aos em relação aos em relação aos em relação aos 

problemas enfrentados durante a amamentação,problemas enfrentados durante a amamentação,problemas enfrentados durante a amamentação,problemas enfrentados durante a amamentação,    

enômeno de raynaud é definido por uma 
isquemia intermitente causada por vaso 

se por dor em fisgada, 
normalmente após a amamentação, e palidez no 

loqueio dos ductos lactíferos é caracterizado 
por nódulos localizados, acompanhados de dor, 
vermelhidão e calor na área e normalmente a 
febre não faz parte do quadro clínico 

mastite é um processo inflamatório que 
geralmente afeta o quadrante superior esquerdo 

encontra-se dolorosa, 
 

abcesso mamário em geral é causado por uma 
infecção fúngica que se manifesta por sensação 
de queimadura, coceira e dor em agulhadas nos 
mamilos que pode apresentar uma fina 

pode ser definida como a pode ser definida como a pode ser definida como a pode ser definida como a 
penetração de alimento, refluxato gástrico ou saliva penetração de alimento, refluxato gástrico ou saliva penetração de alimento, refluxato gástrico ou saliva penetração de alimento, refluxato gástrico ou saliva 

Algumas alterações odontológicas podem  favorecer a Algumas alterações odontológicas podem  favorecer a Algumas alterações odontológicas podem  favorecer a Algumas alterações odontológicas podem  favorecer a 
aspiração ou ainda piorar o prognóstico do paciente aspiração ou ainda piorar o prognóstico do paciente aspiração ou ainda piorar o prognóstico do paciente aspiração ou ainda piorar o prognóstico do paciente 
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INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CAND
 

1. Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de quatro horas. Faça
tempo previsto. 

4. O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

5. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível 
numeração das questões e páginas está correta.

6. Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

7. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

8. As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

9. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 
clara da resposta marcada. 

10.  Após terminar de marcar as respos
ao fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 
sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 
prova. 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que
assinaladas e, que contiverem mais de um

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do pro

15.  Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravad
objetos causará eliminação imediata do candidato.
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Área: Nutrição 
 
 

INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  ----    QUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVAS    

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com    5555    (cinco) páginas e 30303030
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível 
numeração das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do pro

não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova! 
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30303030 questões objetivas e um 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta. 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min. 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

uestões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

tas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
a alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo.. 

não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 

or ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
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CONHECIMENTOS GERAISCONHECIMENTOS GERAISCONHECIMENTOS GERAISCONHECIMENTOS GERAIS    (SUS)(SUS)(SUS)(SUS)

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1111    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas instituições públicas instituições públicas instituições públicas federais, estaduais e municipais, federais, estaduais e municipais, federais, estaduais e municipais, federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:    

(A) Sistema Único de Saúde. 

(B) Sistema Regulatório em Saúde. 

(C) Sistema de Saúde Universal. 

(D) Serviço Hospitalar de atendimento municipal.

 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    2222    

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

como um(a)como um(a)como um(a)como um(a)    

(A) diretriz prevista na lei 8.142/90. 

(B) diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

Federal. 

(C) princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde.

(D) modelo de organização, da Direção e da gestão 

do SUS. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    3333    

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 

HumaHumaHumaHumanização:nização:nização:nização:    

(A) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

(B) Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

educação continuada. 
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(SUS)(SUS)(SUS)(SUS)    1 1 1 1 ----    15151515    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

federais, estaduais e municipais, federais, estaduais e municipais, federais, estaduais e municipais, federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações 

    

Serviço Hospitalar de atendimento municipal. 

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde. 

modelo de organização, da Direção e da gestão 

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 

Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

ão da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

(C) Valorização da dimensão obje

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

continuada. 

(D) Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    4444    

Qual lei Qual lei Qual lei Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade dispõe sobre a participação da comunidade dispõe sobre a participação da comunidade dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?

(A) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990.

(B) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991.

(C) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991.

(D) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    5555    

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária?     

(A) 0 (zero) a 10 (dez) anos.

(B) 0 (zero) a 9 (nove) anos.

(C) 0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias.

(D) 0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    6666    

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortafarmacêuticos e de equipamentos, fortafarmacêuticos e de equipamentos, fortafarmacêuticos e de equipamentos, forta

expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?

(A) Medicina de grupo. 

(B) Medicina social. 

(C) Medicina privada. 

(D) Medicina Preventiva. 

DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL /2020 - SAÚDE DA 
NUTRIÇÃO 

Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

dispõe sobre a participação da comunidade dispõe sobre a participação da comunidade dispõe sobre a participação da comunidade dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?    

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990. 

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991. 

28 de Dezembro de 1991. 

Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. 

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

0 (zero) a 10 (dez) anos. 

0 (zero) a 9 (nove) anos. 

z) anos, 11 meses e 29 dias. 

0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias. 

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortafarmacêuticos e de equipamentos, fortafarmacêuticos e de equipamentos, fortafarmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a lecendo a lecendo a lecendo a 

expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico----hospitalar em hospitalar em hospitalar em hospitalar em 

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?    
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    7777    

O documento que O documento que O documento que O documento que orienta a ação dos gestores e orienta a ação dos gestores e orienta a ação dos gestores e orienta a ação dos gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 

tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:    

(A) Plano de Saúde. 

(B) Plano Nacional de Saúde. 

(C) Plano Estadual de Saúde. 

(D) Plano Municipal de Saúde. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    8888    

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cadarelações entre os profissionais representantes de cadarelações entre os profissionais representantes de cadarelações entre os profissionais representantes de cada

área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?    

(A) Interdisciplinaridade. 

(B) Transdisciplinaridade. 

(C) Pluridisciplinaridade. 

(D) Multidisciplinaridade. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    9999    

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de promoção da qualidade de promoção da qualidade de promoção da qualidade de vida de crianças e vida de crianças e vida de crianças e vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se sobre essa parcela da população e isso se sobre essa parcela da população e isso se sobre essa parcela da população e isso se 

este segmento sereste segmento sereste segmento sereste segmento ser    

(A) constituído de indivíduos na primeira infância.

(B) representado por dependentes legais segundo a 

constituição. 

(C) mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

exigências do ambiente. 

(D) crianças emancipadas pelo poder jurídico.
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orienta a ação dos gestores e orienta a ação dos gestores e orienta a ação dos gestores e orienta a ação dos gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cadarelações entre os profissionais representantes de cadarelações entre os profissionais representantes de cadarelações entre os profissionais representantes de cada    

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 

vida de crianças e vida de crianças e vida de crianças e vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se sobre essa parcela da população e isso se sobre essa parcela da população e isso se sobre essa parcela da população e isso se dá devido dá devido dá devido dá devido 

constituído de indivíduos na primeira infância. 

representado por dependentes legais segundo a 

mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

s emancipadas pelo poder jurídico. 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

adolescentes:adolescentes:adolescentes:adolescentes:    

(A) vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(B) vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que 

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(C) vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais.

(D) vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

faixa etária. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

Para Para Para Para CZECZECZECZERESNIARESNIARESNIARESNIA    (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas decomplexos, mas decomplexos, mas decomplexos, mas de    construir discursos e prática(s): construir discursos e prática(s): construir discursos e prática(s): construir discursos e prática(s): 

(A) que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico

(B) clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico

(C) que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento.

(D) preventivas que possam dissociar o conceito de 

doença do conceito social de saúde.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações, é a definição dprevalência nas populações, é a definição dprevalência nas populações, é a definição dprevalência nas populações, é a definição d

(A) Prevenção Primária. 

(B) Prevenção Secundária

(C) Prevenção terciária 

(D) Ações Preventivas 
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São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que 

os de serviços de saúde. 

vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais. 

vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

(2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

construir discursos e prática(s): construir discursos e prática(s): construir discursos e prática(s): construir discursos e prática(s):     

que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico 

clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico 

que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento. 

ssam dissociar o conceito de 

doença do conceito social de saúde. 

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações, é a definição dprevalência nas populações, é a definição dprevalência nas populações, é a definição dprevalência nas populações, é a definição dada paraada paraada paraada para 

Prevenção Secundária 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?

(A) Colaboração bem-intencionada. 

(B) Colaboração institucional. 

(C) Colaboração profissional. 

(D) Colaboração disciplinar. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?    

(A) Atenção Básica. 

(B) Atenção Secundária. 

(C) Atenção Terciária. 

(D) Atenção Quartenária. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

MMMMonitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínusaúde, de forma contínusaúde, de forma contínusaúde, de forma contínua, com dados produzidos no a, com dados produzidos no a, com dados produzidos no a, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

qual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo a    Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança

(A) Municipal. 

(B) Estadual. 

(C) Federal. 

(D) Distrital. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

CRIANÇA E DO ADOLESC ENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS:  NUTRIÇÃO
 

3 

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

a, com dados produzidos no a, com dados produzidos no a, com dados produzidos no a, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança????    

CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍ

(16 (16 (16 (16 ––––

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616        

Assinale a alternativa que apresenta a prescrição Assinale a alternativa que apresenta a prescrição Assinale a alternativa que apresenta a prescrição Assinale a alternativa que apresenta a prescrição 
mais adequada de fórmula infantil de partida (67 mais adequada de fórmula infantil de partida (67 mais adequada de fórmula infantil de partida (67 mais adequada de fórmula infantil de partida (67 
kcal/100 mL e reconstituição de 1 medida de pó para kcal/100 mL e reconstituição de 1 medida de pó para kcal/100 mL e reconstituição de 1 medida de pó para kcal/100 mL e reconstituição de 1 medida de pó para 
30 ml de água) para um lactente em bom estado 30 ml de água) para um lactente em bom estado 30 ml de água) para um lactente em bom estado 30 ml de água) para um lactente em bom estado 
nutricionutricionutricionutricional, de 1 mês e meio de idade, sexo masculino nal, de 1 mês e meio de idade, sexo masculino nal, de 1 mês e meio de idade, sexo masculino nal, de 1 mês e meio de idade, sexo masculino 
(peso = 4,6 kg e requerimento de energia=(peso = 4,6 kg e requerimento de energia=(peso = 4,6 kg e requerimento de energia=(peso = 4,6 kg e requerimento de energia=
kcal/kg/dia):kcal/kg/dia):kcal/kg/dia):kcal/kg/dia):    

 
(A) 6 mamadeiras/dia, volume de 90 ml, preparadas 

com 3 medidas niveladas da fórmula em pó
(B) 6 mamadeiras/dia, volume de 120 ml, preparadas 

com 4 medidas niveladas da fórmula em pó
(C) 7 mamadeiras/dia, volume de 90 ml, preparadas 

com 3 medidas niveladas da fórmula em pó
(D) 8 mamadeiras/dia, volume de 120 ml, preparadas 

com 4 medidas niveladas da fórmula em pó
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717        

Considere um lactente de 7 meses de idade, de Considere um lactente de 7 meses de idade, de Considere um lactente de 7 meses de idade, de Considere um lactente de 7 meses de idade, de 
família onívora, que recebe leite materno e tem boa família onívora, que recebe leite materno e tem boa família onívora, que recebe leite materno e tem boa família onívora, que recebe leite materno e tem boa 
aceitação dos alimentos complementares. Assinale a aceitação dos alimentos complementares. Assinale a aceitação dos alimentos complementares. Assinale a aceitação dos alimentos complementares. Assinale a 
alternativa que apresenta a alternativa que apresenta a alternativa que apresenta a alternativa que apresenta a 
RECOMENDAÇÃORECOMENDAÇÃORECOMENDAÇÃORECOMENDAÇÃO    sobre composição de uma refeição sobre composição de uma refeição sobre composição de uma refeição sobre composição de uma refeição 
a ser oferecida na hora do almoço para essa criança.a ser oferecida na hora do almoço para essa criança.a ser oferecida na hora do almoço para essa criança.a ser oferecida na hora do almoço para essa criança.
(A) Carne de frango, brócolis, beterraba, feijão (caldo e 

grão); suco de laranja.
(B) Carne bovina, arroz, inhame

de caju. 
(C) Ovo, angu, espinafre,

sobremesa (mamão). 
(D) Peixe, batata, couve e sobremesa 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818        

Na insuficiência respiratória aguda, o excesso de Na insuficiência respiratória aguda, o excesso de Na insuficiência respiratória aguda, o excesso de Na insuficiência respiratória aguda, o excesso de 
nutrientes veiculado pela hiperalimentação pode:nutrientes veiculado pela hiperalimentação pode:nutrientes veiculado pela hiperalimentação pode:nutrientes veiculado pela hiperalimentação pode:
(A) reduzir o gasto energético
(B) estimular a função imunológica
(C) aumentar o risco de esteatose hepática
(D) reduzir o quociente respiratório
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CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSFICOSFICOSFICOS    

––––    30)30)30)30)    

Assinale a alternativa que apresenta a prescrição Assinale a alternativa que apresenta a prescrição Assinale a alternativa que apresenta a prescrição Assinale a alternativa que apresenta a prescrição 
mais adequada de fórmula infantil de partida (67 mais adequada de fórmula infantil de partida (67 mais adequada de fórmula infantil de partida (67 mais adequada de fórmula infantil de partida (67 
kcal/100 mL e reconstituição de 1 medida de pó para kcal/100 mL e reconstituição de 1 medida de pó para kcal/100 mL e reconstituição de 1 medida de pó para kcal/100 mL e reconstituição de 1 medida de pó para 
30 ml de água) para um lactente em bom estado 30 ml de água) para um lactente em bom estado 30 ml de água) para um lactente em bom estado 30 ml de água) para um lactente em bom estado 

nal, de 1 mês e meio de idade, sexo masculino nal, de 1 mês e meio de idade, sexo masculino nal, de 1 mês e meio de idade, sexo masculino nal, de 1 mês e meio de idade, sexo masculino 
(peso = 4,6 kg e requerimento de energia=(peso = 4,6 kg e requerimento de energia=(peso = 4,6 kg e requerimento de energia=(peso = 4,6 kg e requerimento de energia=    104 104 104 104 

(A) 6 mamadeiras/dia, volume de 90 ml, preparadas 
com 3 medidas niveladas da fórmula em pó. 

(B) 6 mamadeiras/dia, volume de 120 ml, preparadas 
medidas niveladas da fórmula em pó. 

(C) 7 mamadeiras/dia, volume de 90 ml, preparadas 
com 3 medidas niveladas da fórmula em pó. 

(D) 8 mamadeiras/dia, volume de 120 ml, preparadas 
com 4 medidas niveladas da fórmula em pó. 

Considere um lactente de 7 meses de idade, de Considere um lactente de 7 meses de idade, de Considere um lactente de 7 meses de idade, de Considere um lactente de 7 meses de idade, de 
família onívora, que recebe leite materno e tem boa família onívora, que recebe leite materno e tem boa família onívora, que recebe leite materno e tem boa família onívora, que recebe leite materno e tem boa 
aceitação dos alimentos complementares. Assinale a aceitação dos alimentos complementares. Assinale a aceitação dos alimentos complementares. Assinale a aceitação dos alimentos complementares. Assinale a 
alternativa que apresenta a alternativa que apresenta a alternativa que apresenta a alternativa que apresenta a MELHOR MELHOR MELHOR MELHOR 

sobre composição de uma refeição sobre composição de uma refeição sobre composição de uma refeição sobre composição de uma refeição 
a ser oferecida na hora do almoço para essa criança.a ser oferecida na hora do almoço para essa criança.a ser oferecida na hora do almoço para essa criança.a ser oferecida na hora do almoço para essa criança.    

arne de frango, brócolis, beterraba, feijão (caldo e 
. 

arne bovina, arroz, inhame, caldo de feijão; suco 

, feijão (caldo e grão) e 
 
sobremesa (gelatina). 

Na insuficiência respiratória aguda, o excesso de Na insuficiência respiratória aguda, o excesso de Na insuficiência respiratória aguda, o excesso de Na insuficiência respiratória aguda, o excesso de 
nutrientes veiculado pela hiperalimentação pode:nutrientes veiculado pela hiperalimentação pode:nutrientes veiculado pela hiperalimentação pode:nutrientes veiculado pela hiperalimentação pode:    

reduzir o gasto energético. 
(B) estimular a função imunológica. 
(C) aumentar o risco de esteatose hepática. 
(D) reduzir o quociente respiratório. 



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA 
CRIANÇA E DO ADOLESC

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919        

O suporte nutricional no préO suporte nutricional no préO suporte nutricional no préO suporte nutricional no pré----operatório de crianças operatório de crianças operatório de crianças operatório de crianças 
cardiopatas pode melhorar seu estado nutricional e cardiopatas pode melhorar seu estado nutricional e cardiopatas pode melhorar seu estado nutricional e cardiopatas pode melhorar seu estado nutricional e 
deixádeixádeixádeixá----las em condições mais favoráveis para las em condições mais favoráveis para las em condições mais favoráveis para las em condições mais favoráveis para 
enfrentar o trauma cirúrgico. A condutaenfrentar o trauma cirúrgico. A condutaenfrentar o trauma cirúrgico. A condutaenfrentar o trauma cirúrgico. A conduta
caracterizacaracterizacaracterizacaracteriza----se porse porse porse por    
(A) aporte energético em torno de 100 kcal/kg/dia; 

aumento do aporte hídrico; aumento da 
frequência das mamadas. 

(B) aporte energético por volta de 150 kcal/kg/dia, 
evitar aporte hídrico excessivo; aumento da 
frequência das mamadas. 

(C) aporte energético por volta de 200 kcal/kg/dia; 
aumento do aporte hídrico; redução da 
frequência das mamadas. 

(D) aporte energético que atenda as recomendações 
para a idade; evitar aporte hídrico excessivo; 
redução da frequência das mamadas

 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020        

Na “Alergia ao Leite de Vaca” em crianças, a Na “Alergia ao Leite de Vaca” em crianças, a Na “Alergia ao Leite de Vaca” em crianças, a Na “Alergia ao Leite de Vaca” em crianças, a 
indicação das fórmulas indicação das fórmulas indicação das fórmulas indicação das fórmulas para substituir o leite de vaca para substituir o leite de vaca para substituir o leite de vaca para substituir o leite de vaca 
dependerá da apresentação clínica da alergia. No dependerá da apresentação clínica da alergia. No dependerá da apresentação clínica da alergia. No dependerá da apresentação clínica da alergia. No 
caso de “Anafilaxia” e na “Enteropatia induzida pela caso de “Anafilaxia” e na “Enteropatia induzida pela caso de “Anafilaxia” e na “Enteropatia induzida pela caso de “Anafilaxia” e na “Enteropatia induzida pela 
proteína do leite de vaca”, as fórmulas de primeira proteína do leite de vaca”, as fórmulas de primeira proteína do leite de vaca”, as fórmulas de primeira proteína do leite de vaca”, as fórmulas de primeira 
escolha são, respectivamente:escolha são, respectivamente:escolha são, respectivamente:escolha são, respectivamente:    
(A)Fórmula extensamente hidrolisada e f

aminoácidos. 
(B) Fórmula de soja e fórmula de aminoácidos
(C) Fórmula de aminoácidos e fórmula sem lactose
(D)Fórmula de aminoácidos e fórmula extensamente 

hidrolisada. 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121        

O exame do perfil lipídico de uma criança de 8 anos O exame do perfil lipídico de uma criança de 8 anos O exame do perfil lipídico de uma criança de 8 anos O exame do perfil lipídico de uma criança de 8 anos 
apresentou os seguintes valores: triglicérides (TG) = apresentou os seguintes valores: triglicérides (TG) = apresentou os seguintes valores: triglicérides (TG) = apresentou os seguintes valores: triglicérides (TG) = 
132 mg/dL e LDL132 mg/dL e LDL132 mg/dL e LDL132 mg/dL e LDL----colesterol = 1colesterol = 1colesterol = 1colesterol = 130 mg/dL. É correto 30 mg/dL. É correto 30 mg/dL. É correto 30 mg/dL. É correto 
afirmar queafirmar queafirmar queafirmar que    
(A) ambos estão dentro da normalidade
(B) somente TG está aumentado. 
(C) somente LDL-colesterol está aumentado
(D) ambos estão aumentados.  
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operatório de crianças operatório de crianças operatório de crianças operatório de crianças 
cardiopatas pode melhorar seu estado nutricional e cardiopatas pode melhorar seu estado nutricional e cardiopatas pode melhorar seu estado nutricional e cardiopatas pode melhorar seu estado nutricional e 

las em condições mais favoráveis para las em condições mais favoráveis para las em condições mais favoráveis para las em condições mais favoráveis para 
enfrentar o trauma cirúrgico. A condutaenfrentar o trauma cirúrgico. A condutaenfrentar o trauma cirúrgico. A condutaenfrentar o trauma cirúrgico. A conduta    nutricional nutricional nutricional nutricional 

(A) aporte energético em torno de 100 kcal/kg/dia; 
aumento do aporte hídrico; aumento da 

(B) aporte energético por volta de 150 kcal/kg/dia, 
evitar aporte hídrico excessivo; aumento da 

(C) aporte energético por volta de 200 kcal/kg/dia; 
aumento do aporte hídrico; redução da 

(D) aporte energético que atenda as recomendações 
para a idade; evitar aporte hídrico excessivo; 
redução da frequência das mamadas. 

Na “Alergia ao Leite de Vaca” em crianças, a Na “Alergia ao Leite de Vaca” em crianças, a Na “Alergia ao Leite de Vaca” em crianças, a Na “Alergia ao Leite de Vaca” em crianças, a 
para substituir o leite de vaca para substituir o leite de vaca para substituir o leite de vaca para substituir o leite de vaca 

dependerá da apresentação clínica da alergia. No dependerá da apresentação clínica da alergia. No dependerá da apresentação clínica da alergia. No dependerá da apresentação clínica da alergia. No 
caso de “Anafilaxia” e na “Enteropatia induzida pela caso de “Anafilaxia” e na “Enteropatia induzida pela caso de “Anafilaxia” e na “Enteropatia induzida pela caso de “Anafilaxia” e na “Enteropatia induzida pela 
proteína do leite de vaca”, as fórmulas de primeira proteína do leite de vaca”, as fórmulas de primeira proteína do leite de vaca”, as fórmulas de primeira proteína do leite de vaca”, as fórmulas de primeira 

órmula extensamente hidrolisada e fórmula de 

órmula de soja e fórmula de aminoácidos. 
órmula de aminoácidos e fórmula sem lactose. 
órmula de aminoácidos e fórmula extensamente 

O exame do perfil lipídico de uma criança de 8 anos O exame do perfil lipídico de uma criança de 8 anos O exame do perfil lipídico de uma criança de 8 anos O exame do perfil lipídico de uma criança de 8 anos 
apresentou os seguintes valores: triglicérides (TG) = apresentou os seguintes valores: triglicérides (TG) = apresentou os seguintes valores: triglicérides (TG) = apresentou os seguintes valores: triglicérides (TG) = 

30 mg/dL. É correto 30 mg/dL. É correto 30 mg/dL. É correto 30 mg/dL. É correto 

(A) ambos estão dentro da normalidade. 

colesterol está aumentado. 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222        

O STRONG O STRONG O STRONG O STRONG kidskidskidskids, , , , ScreeningScreeningScreeningScreening    de triagem nutricional para de triagem nutricional para de triagem nutricional para de triagem nutricional para 
crianças hospitalizadas, é composto por quatro crianças hospitalizadas, é composto por quatro crianças hospitalizadas, é composto por quatro crianças hospitalizadas, é composto por quatro 
grupos de itens, a saber:grupos de itens, a saber:grupos de itens, a saber:grupos de itens, a saber:    
(A) (1) Avaliação clínica subjetiva; (2) Presença de 

doença de alto risco ou cirurgia de grande porte; 
(3) Ingestão nutricional e perdas nos últimos 
dias; (4) Relato de perda de peso ou ganho de 
peso insuficiente. 

(B) (1) Presença de doença de alto risco; (2) Presença 
de cirurgia de grande porte; (3) Ingestão 
nutricional nos últimos dias; (4) Relato de perda 
de peso ou ganho de peso insuficiente

(C) (1) Avaliação clínica objetiva; (2) Presença de 
cirurgia de pequeno a grande porte; (3) Ingestão 
nutricional e perdas nos últimos meses; e (4) 
Relato de perda de peso

(D) (1) Presença de doença de alto risco; (2) Pr
de deficiência nutricional; (3) Ingestão nutricion
e perdas nos últimos dias; 
peso.  

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323        

Segundo o Ministério da Saúde (2015)Segundo o Ministério da Saúde (2015)Segundo o Ministério da Saúde (2015)Segundo o Ministério da Saúde (2015)
mama durante a amamentação pode ser decorrente mama durante a amamentação pode ser decorrente mama durante a amamentação pode ser decorrente mama durante a amamentação pode ser decorrente 
de vários fatoresde vários fatoresde vários fatoresde vários fatores,,,,    EXCETOEXCETOEXCETOEXCETO: : : :     
(A) Lesões nos mamilos por posicionamento e pega 

inadequados.  
(B) Uso de sutiã por tempo excessivo
(C) Sucção não nutritiva prolongada
(D) Disfunções orais no lactente como freio de 

excessivamente curto.
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424        

Quais orientações devem ser dadas para a mãe que Quais orientações devem ser dadas para a mãe que Quais orientações devem ser dadas para a mãe que Quais orientações devem ser dadas para a mãe que 
está amamentando e retornará ao trabalho, segundo está amamentando e retornará ao trabalho, segundo está amamentando e retornará ao trabalho, segundo está amamentando e retornará ao trabalho, segundo 
o Ministério da Saúde (2015)? o Ministério da Saúde (2015)? o Ministério da Saúde (2015)? o Ministério da Saúde (2015)? 
(A) Suspender completamente a amamentação e 

iniciar a alimentação complementar
(B) Amamentar com menor frequência quando 

estiver em casa para o lactante se acostumar 
com a introdução dos novos alimentos

(C) O leite extraído por meio de ordenha pode ser 
oferecido ao lactente em até uma semana
mantido em geladeira. Não é necessário o 
congelamento do leite para a sua conservação 
antes de oferecer ao lactente

(D) Durante as horas de trabalho, esvaziar as mamas 
por meio de ordenha manual e guardar o leite em 
congelador. 

DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL /2020 - SAÚDE DA 
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de triagem nutricional para de triagem nutricional para de triagem nutricional para de triagem nutricional para 
crianças hospitalizadas, é composto por quatro crianças hospitalizadas, é composto por quatro crianças hospitalizadas, é composto por quatro crianças hospitalizadas, é composto por quatro 

(A) (1) Avaliação clínica subjetiva; (2) Presença de 
doença de alto risco ou cirurgia de grande porte; 

Ingestão nutricional e perdas nos últimos 
dias; (4) Relato de perda de peso ou ganho de 

(B) (1) Presença de doença de alto risco; (2) Presença 
de cirurgia de grande porte; (3) Ingestão 
nutricional nos últimos dias; (4) Relato de perda 

peso ou ganho de peso insuficiente. 
(C) (1) Avaliação clínica objetiva; (2) Presença de 

cirurgia de pequeno a grande porte; (3) Ingestão 
nutricional e perdas nos últimos meses; e (4) 
Relato de perda de peso 

(D) (1) Presença de doença de alto risco; (2) Presença 
de deficiência nutricional; (3) Ingestão nutricional 
e perdas nos últimos dias; (4) Relato de perda de 

Segundo o Ministério da Saúde (2015)Segundo o Ministério da Saúde (2015)Segundo o Ministério da Saúde (2015)Segundo o Ministério da Saúde (2015),,,,    a dor na a dor na a dor na a dor na 
mama durante a amamentação pode ser decorrente mama durante a amamentação pode ser decorrente mama durante a amamentação pode ser decorrente mama durante a amamentação pode ser decorrente 

    
esões nos mamilos por posicionamento e pega 

so de sutiã por tempo excessivo.  
ucção não nutritiva prolongada. 
isfunções orais no lactente como freio de língua 

. 

Quais orientações devem ser dadas para a mãe que Quais orientações devem ser dadas para a mãe que Quais orientações devem ser dadas para a mãe que Quais orientações devem ser dadas para a mãe que 
está amamentando e retornará ao trabalho, segundo está amamentando e retornará ao trabalho, segundo está amamentando e retornará ao trabalho, segundo está amamentando e retornará ao trabalho, segundo 
o Ministério da Saúde (2015)? o Ministério da Saúde (2015)? o Ministério da Saúde (2015)? o Ministério da Saúde (2015)?     

uspender completamente a amamentação e 
iniciar a alimentação complementar.  

mamentar com menor frequência quando 
estiver em casa para o lactante se acostumar 
com a introdução dos novos alimentos.  

leite extraído por meio de ordenha pode ser 
oferecido ao lactente em até uma semana, se 

em geladeira. Não é necessário o 
o leite para a sua conservação 

antes de oferecer ao lactente.  
urante as horas de trabalho, esvaziar as mamas 

por meio de ordenha manual e guardar o leite em 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525        

O O O O peso ao nascer é a primeira medida antropométrica peso ao nascer é a primeira medida antropométrica peso ao nascer é a primeira medida antropométrica peso ao nascer é a primeira medida antropométrica 
a ser avaliada logo após o nascimento e será usada a ser avaliada logo após o nascimento e será usada a ser avaliada logo após o nascimento e será usada a ser avaliada logo após o nascimento e será usada 
no diagnóstico nutricional. Essa medida reflete os no diagnóstico nutricional. Essa medida reflete os no diagnóstico nutricional. Essa medida reflete os no diagnóstico nutricional. Essa medida reflete os 
problemas nutricionais ocorridos na vida problemas nutricionais ocorridos na vida problemas nutricionais ocorridos na vida problemas nutricionais ocorridos na vida 
O recémO recémO recémO recém----nascido é classificado como baixo peso ao nascido é classificado como baixo peso ao nascido é classificado como baixo peso ao nascido é classificado como baixo peso ao 
nascer quando seu peso énascer quando seu peso énascer quando seu peso énascer quando seu peso é  
(A) < 2.500g. 
(B) >2.500 g.  
(C) < 1.500 g. 
(D) <3.000g. 
    
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626        

O acompanhamento sistemático do crescimento e do O acompanhamento sistemático do crescimento e do O acompanhamento sistemático do crescimento e do O acompanhamento sistemático do crescimento e do 
desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento infantil de 0 a 10 anos é de grande infantil de 0 a 10 anos é de grande infantil de 0 a 10 anos é de grande infantil de 0 a 10 anos é de grande 
importância, pois permite o monitoramento das importância, pois permite o monitoramento das importância, pois permite o monitoramento das importância, pois permite o monitoramento das 
condições de saúde e nutrição das crianças. Qual o condições de saúde e nutrição das crianças. Qual o condições de saúde e nutrição das crianças. Qual o condições de saúde e nutrição das crianças. Qual o 
intervalo de percentis (ou escoresintervalo de percentis (ou escoresintervalo de percentis (ou escoresintervalo de percentis (ou escores----
considerado como faixa importante para vigilância de considerado como faixa importante para vigilância de considerado como faixa importante para vigilância de considerado como faixa importante para vigilância de 
baixo peso?baixo peso?baixo peso?baixo peso?    
(A) < percentil 0,1 (< Escore-z -3).  
(B) Entre os percentis 10 e 50 (entre os escores

e +1).  
(C) Entre os percentis 3 e 15 (entre os escores

-2).  
(D) Entre os percentis 50 e 75 (entre os escores

e +2). 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727            

É É É É CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmar em relação às diarrafirmar em relação às diarrafirmar em relação às diarrafirmar em relação às diarr
na infância: na infância: na infância: na infância:     
(A) Entre os germes patogênicos responsáveis pelas 

diarreias agudas temos bactérias
Escherichia coli, Shigella spp, Salmonella spp; 
protozoários, como: Giardia lamblia, Entamoeba 
histolytica e Cryptosporidium spp; como vírus: 
Rotavírus. 

(B) Os alimentos podem ser contaminados por: 
manipuladores de alimentos, água contaminada, 
dejetos humanos e animais, presença de insetos 
dentre outros.    

(C) O aleitamento materno deve ser suspenso em 
casos de diarreia aguda até o quadro cessar 
completamente.  

(D) Duas  das alternativas estão corretas
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5 

peso ao nascer é a primeira medida antropométrica peso ao nascer é a primeira medida antropométrica peso ao nascer é a primeira medida antropométrica peso ao nascer é a primeira medida antropométrica 
a ser avaliada logo após o nascimento e será usada a ser avaliada logo após o nascimento e será usada a ser avaliada logo após o nascimento e será usada a ser avaliada logo após o nascimento e será usada 
no diagnóstico nutricional. Essa medida reflete os no diagnóstico nutricional. Essa medida reflete os no diagnóstico nutricional. Essa medida reflete os no diagnóstico nutricional. Essa medida reflete os 
problemas nutricionais ocorridos na vida problemas nutricionais ocorridos na vida problemas nutricionais ocorridos na vida problemas nutricionais ocorridos na vida intraintraintraintra----uterina. uterina. uterina. uterina. 

nascido é classificado como baixo peso ao nascido é classificado como baixo peso ao nascido é classificado como baixo peso ao nascido é classificado como baixo peso ao 

O acompanhamento sistemático do crescimento e do O acompanhamento sistemático do crescimento e do O acompanhamento sistemático do crescimento e do O acompanhamento sistemático do crescimento e do 
infantil de 0 a 10 anos é de grande infantil de 0 a 10 anos é de grande infantil de 0 a 10 anos é de grande infantil de 0 a 10 anos é de grande 

importância, pois permite o monitoramento das importância, pois permite o monitoramento das importância, pois permite o monitoramento das importância, pois permite o monitoramento das 
condições de saúde e nutrição das crianças. Qual o condições de saúde e nutrição das crianças. Qual o condições de saúde e nutrição das crianças. Qual o condições de saúde e nutrição das crianças. Qual o 

----z ) deve ser z ) deve ser z ) deve ser z ) deve ser 
considerado como faixa importante para vigilância de considerado como faixa importante para vigilância de considerado como faixa importante para vigilância de considerado como faixa importante para vigilância de 

ntre os percentis 10 e 50 (entre os escores-z -1 

ntre os percentis 3 e 15 (entre os escores-z -1 e 

ntre os percentis 50 e 75 (entre os escores-z -1 

afirmar em relação às diarrafirmar em relação às diarrafirmar em relação às diarrafirmar em relação às diarreeeeias agudas ias agudas ias agudas ias agudas 

ntre os germes patogênicos responsáveis pelas 
ias agudas temos bactérias, como: 

Escherichia coli, Shigella spp, Salmonella spp; 
Giardia lamblia, Entamoeba 

Cryptosporidium spp; como vírus: 

s alimentos podem ser contaminados por: 
manipuladores de alimentos, água contaminada, 
dejetos humanos e animais, presença de insetos 

aleitamento materno deve ser suspenso em 
a aguda até o quadro cessar 

uas  das alternativas estão corretas 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828            

Na avaliação do sucesso do tratamento (nutricional e Na avaliação do sucesso do tratamento (nutricional e Na avaliação do sucesso do tratamento (nutricional e Na avaliação do sucesso do tratamento (nutricional e 
medicamentoso com  insulinas) dos casos de medicamentoso com  insulinas) dos casos de medicamentoso com  insulinas) dos casos de medicamentoso com  insulinas) dos casos de 
Diabetes Mellitus na infância e adolescência, alguns Diabetes Mellitus na infância e adolescência, alguns Diabetes Mellitus na infância e adolescência, alguns Diabetes Mellitus na infância e adolescência, alguns 
parâmetros são recomendados, dentre estes: parâmetros são recomendados, dentre estes: parâmetros são recomendados, dentre estes: parâmetros são recomendados, dentre estes: 
(A) Avaliação do perfil lipídico

pressão arterial e das funções tireoideana e 
renal. 

(B) Monitorização do crescimento e desenvolvimento, 
por meio de gráficos com os índices peso/idade, 
peso/estatura, índice ponderal/comprimento

(C) Avaliação da hemoglobina
(D) Avaliação do índice de Apgar

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929        

Na abordagem Na abordagem Na abordagem Na abordagem de crianças e de adolescentes com de crianças e de adolescentes com de crianças e de adolescentes com de crianças e de adolescentes com 
excesso de pesoexcesso de pesoexcesso de pesoexcesso de peso    devemos avaliar alguns devemos avaliar alguns devemos avaliar alguns devemos avaliar alguns 
comportamentos que são comuns no grupo e que  comportamentos que são comuns no grupo e que  comportamentos que são comuns no grupo e que  comportamentos que são comuns no grupo e que  
podem estar associados com o excesso de peso, podem estar associados com o excesso de peso, podem estar associados com o excesso de peso, podem estar associados com o excesso de peso, 
dentre esses temos: dentre esses temos: dentre esses temos: dentre esses temos:     
(A) Não realizar o desjejum (café da manhã); realizar 

mastigação lenta; comer assistindo à TV; ter 
horário certo para a alimentação, pular

(B) Comer escondido com medo de ser repreendido; 
compensar o consumo de carboidratos, que 
normalmente são "proibidos", co
ricos em gordura e mais calóricos 

(C) Ingerem pequenas quantidades de líquidos como 
água, sucos, refrescos, refrigerantes 

(D) Nenhuma das alternativas está correta
    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030        

Em crianças com desnutrição graveEm crianças com desnutrição graveEm crianças com desnutrição graveEm crianças com desnutrição grave
uma importante causa de morte nos primeiros dias de uma importante causa de morte nos primeiros dias de uma importante causa de morte nos primeiros dias de uma importante causa de morte nos primeiros dias de 
tratamento, requerendo a sua avaliação sistemática tratamento, requerendo a sua avaliação sistemática tratamento, requerendo a sua avaliação sistemática tratamento, requerendo a sua avaliação sistemática 
em toda criança hospitalizada. A hipoglicemia pode em toda criança hospitalizada. A hipoglicemia pode em toda criança hospitalizada. A hipoglicemia pode em toda criança hospitalizada. A hipoglicemia pode 
ser causada por infecção grave ou período prolongado ser causada por infecção grave ou período prolongado ser causada por infecção grave ou período prolongado ser causada por infecção grave ou período prolongado 
de jejum. O quadro clínico dede jejum. O quadro clínico dede jejum. O quadro clínico dede jejum. O quadro clínico de
crianças pode incluircrianças pode incluircrianças pode incluircrianças pode incluir    
(A) glicemia sanguínea  inferior a 54 mg/dl; baixa 

temperatura corporal (temperatura axilar 
<36,5ºC). 

(B) presença de letargia, dificuldades de 
coordenação motora e perda de consciência

(C) sonolência, crises convulsivas e 
sinais de gravidade que podem levar à morte

(D) todas as alternativas. 
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Na avaliação do sucesso do tratamento (nutricional e Na avaliação do sucesso do tratamento (nutricional e Na avaliação do sucesso do tratamento (nutricional e Na avaliação do sucesso do tratamento (nutricional e 
medicamentoso com  insulinas) dos casos de medicamentoso com  insulinas) dos casos de medicamentoso com  insulinas) dos casos de medicamentoso com  insulinas) dos casos de 
Diabetes Mellitus na infância e adolescência, alguns Diabetes Mellitus na infância e adolescência, alguns Diabetes Mellitus na infância e adolescência, alguns Diabetes Mellitus na infância e adolescência, alguns 
parâmetros são recomendados, dentre estes: parâmetros são recomendados, dentre estes: parâmetros são recomendados, dentre estes: parâmetros são recomendados, dentre estes:     

valiação do perfil lipídico, acompanhamento da 
l e das funções tireoideana e 

onitorização do crescimento e desenvolvimento, 
por meio de gráficos com os índices peso/idade, 
peso/estatura, índice ponderal/comprimento. 

valiação da hemoglobina. 
valiação do índice de Apgar. 

de crianças e de adolescentes com de crianças e de adolescentes com de crianças e de adolescentes com de crianças e de adolescentes com 
devemos avaliar alguns devemos avaliar alguns devemos avaliar alguns devemos avaliar alguns 

comportamentos que são comuns no grupo e que  comportamentos que são comuns no grupo e que  comportamentos que são comuns no grupo e que  comportamentos que são comuns no grupo e que  
podem estar associados com o excesso de peso, podem estar associados com o excesso de peso, podem estar associados com o excesso de peso, podem estar associados com o excesso de peso, 

alizar o desjejum (café da manhã); realizar 
mastigação lenta; comer assistindo à TV; ter 

certo para a alimentação, pular refeições 
omer escondido com medo de ser repreendido; 

compensar o consumo de carboidratos, que 
normalmente são "proibidos", com alimentos 
ricos em gordura e mais calóricos  
ngerem pequenas quantidades de líquidos como 

água, sucos, refrescos, refrigerantes  
enhuma das alternativas está correta 

Em crianças com desnutrição graveEm crianças com desnutrição graveEm crianças com desnutrição graveEm crianças com desnutrição grave,,,,    a  hipoglicemia é a  hipoglicemia é a  hipoglicemia é a  hipoglicemia é 
uma importante causa de morte nos primeiros dias de uma importante causa de morte nos primeiros dias de uma importante causa de morte nos primeiros dias de uma importante causa de morte nos primeiros dias de 
tratamento, requerendo a sua avaliação sistemática tratamento, requerendo a sua avaliação sistemática tratamento, requerendo a sua avaliação sistemática tratamento, requerendo a sua avaliação sistemática 
em toda criança hospitalizada. A hipoglicemia pode em toda criança hospitalizada. A hipoglicemia pode em toda criança hospitalizada. A hipoglicemia pode em toda criança hospitalizada. A hipoglicemia pode 
ser causada por infecção grave ou período prolongado ser causada por infecção grave ou período prolongado ser causada por infecção grave ou período prolongado ser causada por infecção grave ou período prolongado 
de jejum. O quadro clínico dede jejum. O quadro clínico dede jejum. O quadro clínico dede jejum. O quadro clínico de    hipoglicemihipoglicemihipoglicemihipoglicemia nessas a nessas a nessas a nessas 

glicemia sanguínea  inferior a 54 mg/dl; baixa 
temperatura corporal (temperatura axilar 

presença de letargia, dificuldades de 
coordenação motora e perda de consciência.  
sonolência, crises convulsivas e coma que são 
sinais de gravidade que podem levar à morte. 
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Área:
INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CAND

 

1. Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de quatro horas. Faça
tempo previsto. 

4. O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

5. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta.

6. Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

7. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

8. As respostas das questões devem
OU PRETA. 

9. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 
clara da resposta marcada. 

10.  Após terminar de marcar as respostas no cartão
ao fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 
sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2
prova. 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

15.  Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidat
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
objetos causará eliminação imediata do candidato.
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INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  ----    QUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVAS    

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 7777    (sete) páginas e 30303030
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
ção das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidat
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova! 
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30303030 questões objetivas e um 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta. 

ilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min. 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

(duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo.. 

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1111    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:    

(A) Sistema Único de Saúde. 

(B) Sistema Regulatório em Saúde. 

(C) Sistema de Saúde Universal. 

(D) Serviço Hospitalar de atendimento municipal.

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    2222    

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é recursos e a orientação programática é recursos e a orientação programática é recursos e a orientação programática é 

como um(a)como um(a)como um(a)como um(a)    

(A) diretriz prevista na lei 8.142/90. 

(B) diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

Federal. 

(C) princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde.

(D) modelo de organização, da Direção e da gestão 

do SUS. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    3333    

São princípios norteadores dSão princípios norteadores dSão princípios norteadores dSão princípios norteadores da Política de a Política de a Política de a Política de 

Humanização:Humanização:Humanização:Humanização:    

(A) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

 

(B) Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

educação continuada. 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 1 1 1 ----    15151515    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações 

    

Serviço Hospitalar de atendimento municipal. 

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é recursos e a orientação programática é recursos e a orientação programática é recursos e a orientação programática é caracterizada caracterizada caracterizada caracterizada 

diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde. 

modelo de organização, da Direção e da gestão 

a Política de a Política de a Política de a Política de 

Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

(C) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

continuada. 

 

(D) Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    4444    

Qual lei dispõe sobre aQual lei dispõe sobre aQual lei dispõe sobre aQual lei dispõe sobre a    participação da comunidade participação da comunidade participação da comunidade participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?

(A) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990.

(B) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991.

(C) Lei 8.142, de 28 de Dezembro

(D) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990.

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    5555    

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária?     

(A) 0 (zero) a 10 (dez) anos.

(B) 0 (zero) a 9 (nove) anos.

(C) 0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias.

(D) 0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    6666    

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico

detrimento da Saúde Pública. Esse detrimento da Saúde Pública. Esse detrimento da Saúde Pública. Esse detrimento da Saúde Pública. Esse 

estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?

(A) Medicina de grupo. 

(B) Medicina social. 

(C) Medicina privada. 

(D) Medicina Preventiva. 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/20 20 - SAÚDE DA 
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Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

mensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

participação da comunidade participação da comunidade participação da comunidade participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?    

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990. 

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991. 

Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991. 

Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. 

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

0 (zero) a 10 (dez) anos. 

0 (zero) a 9 (nove) anos. 

0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias. 

anos, 11 meses e 29 dias. 

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico----hospitalar em hospitalar em hospitalar em hospitalar em 

detrimento da Saúde Pública. Esse detrimento da Saúde Pública. Esse detrimento da Saúde Pública. Esse detrimento da Saúde Pública. Esse processo processo processo processo 

estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?    
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    7777    

O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

SUS nas SUS nas SUS nas SUS nas três esferas de governo, num determinado três esferas de governo, num determinado três esferas de governo, num determinado três esferas de governo, num determinado 

tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:    

(A) Plano de Saúde. 

(B) Plano Nacional de Saúde. 

(C) Plano Estadual de Saúde. 

(D) Plano Municipal de Saúde. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    8888    

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em tojustaposição de várias disciplinas em tojustaposição de várias disciplinas em tojustaposição de várias disciplinas em to

mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?    

(A) Interdisciplinaridade. 

(B) Transdisciplinaridade. 

(C) Pluridisciplinaridade. 

(D) Multidisciplinaridade. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    9999    

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

afirmação descrafirmação descrafirmação descrafirmação descreve uma importante constatação eve uma importante constatação eve uma importante constatação eve uma importante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

este segmento sereste segmento sereste segmento sereste segmento ser    

(A) constituído de indivíduos na primeira infância.

(B) representado por dependentes legais segundo a 

constituição. 

(C) mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

exigências do ambiente. 

(D) crianças emancipadas pelo poder jurídico.
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O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

três esferas de governo, num determinado três esferas de governo, num determinado três esferas de governo, num determinado três esferas de governo, num determinado 

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em tojustaposição de várias disciplinas em tojustaposição de várias disciplinas em tojustaposição de várias disciplinas em torno de um rno de um rno de um rno de um 

mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

eve uma importante constatação eve uma importante constatação eve uma importante constatação eve uma importante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

constituído de indivíduos na primeira infância. 

representado por dependentes legais segundo a 

mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

crianças emancipadas pelo poder jurídico. 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

adolescentes:adolescentes:adolescentes:adolescentes:    

(A) vulnerabilidade que pode 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(B) vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comporta

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(C) vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais.

(D) vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

faixa etária. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

Para Para Para Para CZERESNICZERESNICZERESNICZERESNIAAAA    (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas de conscomplexos, mas de conscomplexos, mas de conscomplexos, mas de construir discursos e prática(s): truir discursos e prática(s): truir discursos e prática(s): truir discursos e prática(s): 

(A) que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico

(B) clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico

(C) que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento.

(D) preventivas que possam 

doença do conceito social de saúde.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para

(A) Prevenção Primária. 

(B) Prevenção Secundária

(C) Prevenção terciária 

(D) Ações Preventivas 
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São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais. 

vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

(2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

truir discursos e prática(s): truir discursos e prática(s): truir discursos e prática(s): truir discursos e prática(s):     

que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico 

clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico 

que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento. 

preventivas que possam dissociar o conceito de 

doença do conceito social de saúde. 

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para 

Secundária 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?

(A) Colaboração bem-intencionada. 

(B) Colaboração institucional. 

(C) Colaboração profissional. 

(D) Colaboração disciplinar. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?    

(A) Atenção Básica. 

(B) Atenção Secundária. 

(C) Atenção Terciária. 

(D) Atenção Quartenária. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

MMMMonitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

qual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo a    Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança

(A) Municipal. 

(B) Estadual. 

(C) Federal. 

(D) Distrital. 
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Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança????    

CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍ

(16 (16 (16 (16 ––––

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616        
    
A internação de um recémA internação de um recémA internação de um recémA internação de um recém
intensas, em função dos sentimentos que provoca na intensas, em função dos sentimentos que provoca na intensas, em função dos sentimentos que provoca na intensas, em função dos sentimentos que provoca na 
família. Diante da gravidade de muitos casos, Braga família. Diante da gravidade de muitos casos, Braga família. Diante da gravidade de muitos casos, Braga família. Diante da gravidade de muitos casos, Braga 
Morsh (2003)Morsh (2003)Morsh (2003)Morsh (2003),,,,    recomendam que os pais:recomendam que os pais:recomendam que os pais:recomendam que os pais:
(A) falem com os filhos internados sobre os seus 

sentimentos de admiração e
dos esforços feitos.  
 

(B) mantenham-se presentes
acompanhados de um profissional de saúde nas 
visitas aos filhos. 
 

(C) evitem os sentimentos negativos, assim como as
manifestações de choro
dos filhos. 
 

(D) estejam próximos dos seus filhos afetivamente, 
fisicamente e os mantenham internados no 
hospital. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717        
Segundo Dias e Baptista (2010), quandSegundo Dias e Baptista (2010), quandSegundo Dias e Baptista (2010), quandSegundo Dias e Baptista (2010), quand
psicóloga (o),psicóloga (o),psicóloga (o),psicóloga (o),    do serviço de psicologia do hospital, do serviço de psicologia do hospital, do serviço de psicologia do hospital, do serviço de psicologia do hospital, 
visita todos os internados nos leitos das enfermarias visita todos os internados nos leitos das enfermarias visita todos os internados nos leitos das enfermarias visita todos os internados nos leitos das enfermarias 
com o objetivo de triar se há algum paciente com com o objetivo de triar se há algum paciente com com o objetivo de triar se há algum paciente com com o objetivo de triar se há algum paciente com 
transtorno mental, este procedimento é denominado:transtorno mental, este procedimento é denominado:transtorno mental, este procedimento é denominado:transtorno mental, este procedimento é denominado:
(A) avaliação psicológica. 
(B) visita psicológica. 
(C) aconselhamento psicológico
(D) interconsulta psicológica
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CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSFICOSFICOSFICOS    

––––    30)30)30)30)    

A internação de um recémA internação de um recémA internação de um recémA internação de um recém----nascido traz experiências nascido traz experiências nascido traz experiências nascido traz experiências 
intensas, em função dos sentimentos que provoca na intensas, em função dos sentimentos que provoca na intensas, em função dos sentimentos que provoca na intensas, em função dos sentimentos que provoca na 
família. Diante da gravidade de muitos casos, Braga família. Diante da gravidade de muitos casos, Braga família. Diante da gravidade de muitos casos, Braga família. Diante da gravidade de muitos casos, Braga e e e e 

recomendam que os pais:recomendam que os pais:recomendam que os pais:recomendam que os pais:    
falem com os filhos internados sobre os seus 
sentimentos de admiração e de reconhecimento 

se presentes cotidianamente e 
acompanhados de um profissional de saúde nas 

evitem os sentimentos negativos, assim como as 
manifestações de choro durante a internação 

dos seus filhos afetivamente, 
fisicamente e os mantenham internados no 

Segundo Dias e Baptista (2010), quandSegundo Dias e Baptista (2010), quandSegundo Dias e Baptista (2010), quandSegundo Dias e Baptista (2010), quando a (o) o a (o) o a (o) o a (o) 
do serviço de psicologia do hospital, do serviço de psicologia do hospital, do serviço de psicologia do hospital, do serviço de psicologia do hospital, 

visita todos os internados nos leitos das enfermarias visita todos os internados nos leitos das enfermarias visita todos os internados nos leitos das enfermarias visita todos os internados nos leitos das enfermarias 
com o objetivo de triar se há algum paciente com com o objetivo de triar se há algum paciente com com o objetivo de triar se há algum paciente com com o objetivo de triar se há algum paciente com 
transtorno mental, este procedimento é denominado:transtorno mental, este procedimento é denominado:transtorno mental, este procedimento é denominado:transtorno mental, este procedimento é denominado:    

 

conselhamento psicológico. 
nterconsulta psicológica. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818        
No artigo “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças No artigo “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças No artigo “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças No artigo “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças 
e adolescentes cronicamente doentes” Moura (2018)e adolescentes cronicamente doentes” Moura (2018)e adolescentes cronicamente doentes” Moura (2018)e adolescentes cronicamente doentes” Moura (2018)
afirma que uma das formas dos paisafirma que uma das formas dos paisafirma que uma das formas dos paisafirma que uma das formas dos pais
seus filhos não envolve oseus filhos não envolve oseus filhos não envolve oseus filhos não envolve os afazeres. Esse tipo de s afazeres. Esse tipo de s afazeres. Esse tipo de s afazeres. Esse tipo de 
cuidado é definido como:cuidado é definido como:cuidado é definido como:cuidado é definido como: 
(A) Dialógico, que consiste na relação pautada na 

interação verbal e não verbal com a criança ou 
adolescente. 
 

(B) Implicado, que é representado pela presença 
comprometida no acolhimento, na ambiência e 
no fortalecimento de vínculos afetivos
 

(C) De si, que significa permitir que a criança ou 
adolescente tome a si como objeto de 
conhecimento e descubra a sua singularidade
 

(D) Em reserva, que implica em “ser e deixar ser”, ter 
a sabedoria de se ausentar, se desape
manter uma presença em reserva.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919        
Braga e Morsh (2003), no artigo “Quando o bebê Braga e Morsh (2003), no artigo “Quando o bebê Braga e Morsh (2003), no artigo “Quando o bebê Braga e Morsh (2003), no artigo “Quando o bebê 
morre”, ressaltam que muitas vezes o pai não morre”, ressaltam que muitas vezes o pai não morre”, ressaltam que muitas vezes o pai não morre”, ressaltam que muitas vezes o pai não 
consegue expressar a dor de sua perda com a morte consegue expressar a dor de sua perda com a morte consegue expressar a dor de sua perda com a morte consegue expressar a dor de sua perda com a morte 
do filho (a). As ado filho (a). As ado filho (a). As ado filho (a). As autoras sugerem que o pai busqueutoras sugerem que o pai busqueutoras sugerem que o pai busqueutoras sugerem que o pai busque
(A) terapia de família. 
(B) terapia de casal. 
(C) psicoterapia individual. 
(D) grupo de apoio. 

 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020        

Ainsworth (2006) propõe a distinção do termo Ainsworth (2006) propõe a distinção do termo Ainsworth (2006) propõe a distinção do termo Ainsworth (2006) propõe a distinção do termo 

“privação da mãe”, apresentado por Bolwby no “privação da mãe”, apresentado por Bolwby no “privação da mãe”, apresentado por Bolwby no “privação da mãe”, apresentado por Bolwby no 

relatório para a Organização Mundial de Saúde relatório para a Organização Mundial de Saúde relatório para a Organização Mundial de Saúde relatório para a Organização Mundial de Saúde 

(1951), em três conceitos. (1951), em três conceitos. (1951), em três conceitos. (1951), em três conceitos. CorrelacioneCorrelacioneCorrelacioneCorrelacione

suas respectivas definições.suas respectivas definições.suas respectivas definições.suas respectivas definições.        
(1) Distorcido                          (  ) Quando o bebê vive em 

um hospital, sofre de 
insuficiência de 
cuidado, de interação 
materna e não possui 
mãe substituta.
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No artigo “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças No artigo “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças No artigo “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças No artigo “Atenção ao vínculo no cuidado de crianças 
e adolescentes cronicamente doentes” Moura (2018)e adolescentes cronicamente doentes” Moura (2018)e adolescentes cronicamente doentes” Moura (2018)e adolescentes cronicamente doentes” Moura (2018),,,,    
afirma que uma das formas dos paisafirma que uma das formas dos paisafirma que uma das formas dos paisafirma que uma das formas dos pais cuidarem de cuidarem de cuidarem de cuidarem de 

s afazeres. Esse tipo de s afazeres. Esse tipo de s afazeres. Esse tipo de s afazeres. Esse tipo de 

ialógico, que consiste na relação pautada na 
interação verbal e não verbal com a criança ou 

mplicado, que é representado pela presença 
comprometida no acolhimento, na ambiência e 

fortalecimento de vínculos afetivos. 

e si, que significa permitir que a criança ou 
adolescente tome a si como objeto de 
conhecimento e descubra a sua singularidade. 

er e deixar ser”, ter 
a sabedoria de se ausentar, se desapegar e 

. 

Braga e Morsh (2003), no artigo “Quando o bebê Braga e Morsh (2003), no artigo “Quando o bebê Braga e Morsh (2003), no artigo “Quando o bebê Braga e Morsh (2003), no artigo “Quando o bebê 
morre”, ressaltam que muitas vezes o pai não morre”, ressaltam que muitas vezes o pai não morre”, ressaltam que muitas vezes o pai não morre”, ressaltam que muitas vezes o pai não 
consegue expressar a dor de sua perda com a morte consegue expressar a dor de sua perda com a morte consegue expressar a dor de sua perda com a morte consegue expressar a dor de sua perda com a morte 

utoras sugerem que o pai busqueutoras sugerem que o pai busqueutoras sugerem que o pai busqueutoras sugerem que o pai busque    

Ainsworth (2006) propõe a distinção do termo Ainsworth (2006) propõe a distinção do termo Ainsworth (2006) propõe a distinção do termo Ainsworth (2006) propõe a distinção do termo 

“privação da mãe”, apresentado por Bolwby no “privação da mãe”, apresentado por Bolwby no “privação da mãe”, apresentado por Bolwby no “privação da mãe”, apresentado por Bolwby no 

relatório para a Organização Mundial de Saúde relatório para a Organização Mundial de Saúde relatório para a Organização Mundial de Saúde relatório para a Organização Mundial de Saúde 

CorrelacioneCorrelacioneCorrelacioneCorrelacione----os comos comos comos com    as as as as 

uando o bebê vive em 
um hospital, sofre de 
insuficiência de 
cuidado, de interação 
materna e não possui 
mãe substituta. 

(2) Insuficiência (  )

(3) 
Descontinuidade                           

(  )

    
(A) 1, 2, 3. 
(B) 1, 3, 2. 
(C) 2, 3, 1. 
(D) 3, 2, 1. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121        

Para Minuchin (1982)Para Minuchin (1982)Para Minuchin (1982)Para Minuchin (1982),,,,    a função do terapeuta de a função do terapeuta de a função do terapeuta de a função do terapeuta de 

família é:família é:família é:família é:    

    
(A) Ajudar a transformação do sistema familiar. Ele 

se une à família, desempenha o 
identifica, avalia a estrutura familiar e cria 
circunstâncias que permitam a transformação da 
estrutura. 
 

(B) Mudar o comportamento manifesto da 
família.São utilizadas instruções paradoxais que 
consistem em prescrever comportamentos, mas 
que visam a mudanças em direção a eles
 

(C) Auxiliar na elaboração do passado familiar. 
Utiliza o método interpretativo com o objetivo de 
ajudar os membros da família a tomar 
consciência do comportamento passado e 
presente. 
 

(D) Possibilitar o equilíbrio familiar.Faz 
princípio terapêutico de conotação positiva dos 
comportamentos apresentados pela família e 
não os padrões repetitivos 
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(  ) Quando o bebê vive em 
um hospital, sofre de 
insuficiência de 
cuidado, de interação 
materna e possui mãe 
substituta que oferece 
de forma satisfatória 
aquilo que a mãe não 
provê. 

(  ) Quando o bebê vive com 
a mãe, sofre de 
insuficiência de cuidado 
e de interação devido à 
rejeição materna. 

a função do terapeuta de a função do terapeuta de a função do terapeuta de a função do terapeuta de 

judar a transformação do sistema familiar. Ele 
se une à família, desempenha o papel de líder, 
identifica, avalia a estrutura familiar e cria 
circunstâncias que permitam a transformação da 

udar o comportamento manifesto da 
família.São utilizadas instruções paradoxais que 
consistem em prescrever comportamentos, mas 

sam a mudanças em direção a eles. 

uxiliar na elaboração do passado familiar. 
Utiliza o método interpretativo com o objetivo de 
ajudar os membros da família a tomar 
consciência do comportamento passado e 

ossibilitar o equilíbrio familiar.Faz uso de um 
princípio terapêutico de conotação positiva dos 
comportamentos apresentados pela família e 
não os padrões repetitivos - "pontos nodais". 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222        

No artigo “É possível prevenir ou só resta remediar? No artigo “É possível prevenir ou só resta remediar? No artigo “É possível prevenir ou só resta remediar? No artigo “É possível prevenir ou só resta remediar? 

Precocidade e prevenção na intervenção comPrecocidade e prevenção na intervenção comPrecocidade e prevenção na intervenção comPrecocidade e prevenção na intervenção com

Jerusalinsky (2002) aborda a noção de “profecias Jerusalinsky (2002) aborda a noção de “profecias Jerusalinsky (2002) aborda a noção de “profecias Jerusalinsky (2002) aborda a noção de “profecias 

autoautoautoauto----realizáveis”.Assinale a alternativa que apresenta realizáveis”.Assinale a alternativa que apresenta realizáveis”.Assinale a alternativa que apresenta realizáveis”.Assinale a alternativa que apresenta 

a sua definição:a sua definição:a sua definição:a sua definição:    
(A) Consiste que as diferentes produções do bebê 

possam ser supostas pela figura materna como 
um pedido que se dirige a ela e que 
coloque em uma posição de responder. 
Inicialmente implica em uma interpretação em 
que a mãe “traduz” em palavras as ações do (a) 
filho (a), pontuando e antecipando nelas um 
sentido. 
 

(B) Trata-se da mãe tomar as diferentes produções 
que o bebê apresenta ao nascer, a
sejam involuntárias (à medida que são regidas 
pelos automatismos dos reflexos arcaicos), como 
produções de um sujeito. Atribui autoria à
mesmas ao desejo que supõe ao filho(a), tal 
constituição depende que seja inicialmente 
antecipada. 
 

(C) Refere-se à alternância na relação mãe
intercalar entre a presença e ausência das 
figuras parentais. Quando essa função é exercida 
no cuidado é possível a passagem dos tempos 
pulsionais entre o fazer no bebê (é tomado 
desde a sua passividade) e o dar lugar para ele 
fazer, no qual se abre possibilidade para a sua 
atividade. 
 

(D) Diz respeito à presença de uma patologia no 
bebê e a representação de que a mesma 
assume na tela simbólica parental, produzindo 
uma retirada de investimento. Não são dirigi
algumas demandas ao filho (a) por supor de 
antemão que seria incapaz de respondê
ainda que a princípio a doença orgânica não o (a) 
impedisse de realizar 
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No artigo “É possível prevenir ou só resta remediar? No artigo “É possível prevenir ou só resta remediar? No artigo “É possível prevenir ou só resta remediar? No artigo “É possível prevenir ou só resta remediar? 

Precocidade e prevenção na intervenção comPrecocidade e prevenção na intervenção comPrecocidade e prevenção na intervenção comPrecocidade e prevenção na intervenção com    bebês”, bebês”, bebês”, bebês”, 

Jerusalinsky (2002) aborda a noção de “profecias Jerusalinsky (2002) aborda a noção de “profecias Jerusalinsky (2002) aborda a noção de “profecias Jerusalinsky (2002) aborda a noção de “profecias 

realizáveis”.Assinale a alternativa que apresenta realizáveis”.Assinale a alternativa que apresenta realizáveis”.Assinale a alternativa que apresenta realizáveis”.Assinale a alternativa que apresenta 

onsiste que as diferentes produções do bebê 
possam ser supostas pela figura materna como 
um pedido que se dirige a ela e que a mãe se 
coloque em uma posição de responder. 
Inicialmente implica em uma interpretação em 
que a mãe “traduz” em palavras as ações do (a) 
filho (a), pontuando e antecipando nelas um 

se da mãe tomar as diferentes produções 
ta ao nascer, ainda que 

medida que são regidas 
pelos automatismos dos reflexos arcaicos), como 

de um sujeito. Atribui autoria às 
mesmas ao desejo que supõe ao filho(a), tal 
constituição depende que seja inicialmente 

se à alternância na relação mãe-bebê, o 
intercalar entre a presença e ausência das 
figuras parentais. Quando essa função é exercida 
no cuidado é possível a passagem dos tempos 
pulsionais entre o fazer no bebê (é tomado 

e o dar lugar para ele 
fazer, no qual se abre possibilidade para a sua 

iz respeito à presença de uma patologia no 
bebê e a representação de que a mesma 
assume na tela simbólica parental, produzindo 
uma retirada de investimento. Não são dirigidas 
algumas demandas ao filho (a) por supor de 
antemão que seria incapaz de respondê-las, 
ainda que a princípio a doença orgânica não o (a) 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323        

Freud (1917 [1915]) procura elucidar a natureza da Freud (1917 [1915]) procura elucidar a natureza da Freud (1917 [1915]) procura elucidar a natureza da Freud (1917 [1915]) procura elucidar a natureza da 

melancolia, comparandomelancolia, comparandomelancolia, comparandomelancolia, comparando----aaaa

luto. Assinale a alternativa que caracteriza os traços luto. Assinale a alternativa que caracteriza os traços luto. Assinale a alternativa que caracteriza os traços luto. Assinale a alternativa que caracteriza os traços 

psíquicos da melancolia e os difere do luto:psíquicos da melancolia e os difere do luto:psíquicos da melancolia e os difere do luto:psíquicos da melancolia e os difere do luto:
(A) Cessação de interesse pelo mundo exterior e 

doloroso abatimento. 
 

(B) Diminuição da auto estima e autor
 

 
(C) Perda da capacidade de

libido. 
 

(D) Inibição de toda atividade e auto
 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424        

Segundo Santos (2011), uSegundo Santos (2011), uSegundo Santos (2011), uSegundo Santos (2011), uma consulta realizada pelo ma consulta realizada pelo ma consulta realizada pelo ma consulta realizada pelo 

psicólogo do hospital a um pacientepsicólogo do hospital a um pacientepsicólogo do hospital a um pacientepsicólogo do hospital a um paciente

solicitação de seu médico, é denominada:solicitação de seu médico, é denominada:solicitação de seu médico, é denominada:solicitação de seu médico, é denominada:
(A) Psicoterapia breve. 
(B) Psicoterapia focal. 
(C) Aconselhamento psicológico
(D) Interconsulta psicológica

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525        

Segundo Penello (2013), oSegundo Penello (2013), oSegundo Penello (2013), oSegundo Penello (2013), o

impactam na produção de saúde e que englobam impactam na produção de saúde e que englobam impactam na produção de saúde e que englobam impactam na produção de saúde e que englobam 

idade, gênero, etnia, fatores hereditários, estilo de idade, gênero, etnia, fatores hereditários, estilo de idade, gênero, etnia, fatores hereditários, estilo de idade, gênero, etnia, fatores hereditários, estilo de 

vida individual, bem como as chances aovida individual, bem como as chances aovida individual, bem como as chances aovida individual, bem como as chances ao

educação, ao sistema de garantia de direitos, à educação, ao sistema de garantia de direitos, à educação, ao sistema de garantia de direitos, à educação, ao sistema de garantia de direitos, à 

inserção na cultura de seu povo e ninserção na cultura de seu povo e ninserção na cultura de seu povo e ninserção na cultura de seu povo e n

denominado:denominado:denominado:denominado:    
(A) Planejamento e gestão em saúde
(B) Determinantes sociais de saúde
(C) Atenção primária à saúde
(D) Rede de atenção à saúde
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Freud (1917 [1915]) procura elucidar a natureza da Freud (1917 [1915]) procura elucidar a natureza da Freud (1917 [1915]) procura elucidar a natureza da Freud (1917 [1915]) procura elucidar a natureza da 

aaaa    com o afeto normal do com o afeto normal do com o afeto normal do com o afeto normal do 

luto. Assinale a alternativa que caracteriza os traços luto. Assinale a alternativa que caracteriza os traços luto. Assinale a alternativa que caracteriza os traços luto. Assinale a alternativa que caracteriza os traços 

psíquicos da melancolia e os difere do luto:psíquicos da melancolia e os difere do luto:psíquicos da melancolia e os difere do luto:psíquicos da melancolia e os difere do luto:    
essação de interesse pelo mundo exterior e 

 

estima e autorrecriminação. 

erda da capacidade de amar e desligamento da 

nibição de toda atividade e auto depreciação. 

ma consulta realizada pelo ma consulta realizada pelo ma consulta realizada pelo ma consulta realizada pelo 

psicólogo do hospital a um pacientepsicólogo do hospital a um pacientepsicólogo do hospital a um pacientepsicólogo do hospital a um paciente,,,,    mediante a mediante a mediante a mediante a 

solicitação de seu médico, é denominada:solicitação de seu médico, é denominada:solicitação de seu médico, é denominada:solicitação de seu médico, é denominada:    

conselhamento psicológico. 
nterconsulta psicológica. 

Segundo Penello (2013), oSegundo Penello (2013), oSegundo Penello (2013), oSegundo Penello (2013), o    conjunto de fatores que conjunto de fatores que conjunto de fatores que conjunto de fatores que 

impactam na produção de saúde e que englobam impactam na produção de saúde e que englobam impactam na produção de saúde e que englobam impactam na produção de saúde e que englobam 

idade, gênero, etnia, fatores hereditários, estilo de idade, gênero, etnia, fatores hereditários, estilo de idade, gênero, etnia, fatores hereditários, estilo de idade, gênero, etnia, fatores hereditários, estilo de 

vida individual, bem como as chances aovida individual, bem como as chances aovida individual, bem como as chances aovida individual, bem como as chances ao    acesso à acesso à acesso à acesso à 

educação, ao sistema de garantia de direitos, à educação, ao sistema de garantia de direitos, à educação, ao sistema de garantia de direitos, à educação, ao sistema de garantia de direitos, à 

inserção na cultura de seu povo e ninserção na cultura de seu povo e ninserção na cultura de seu povo e ninserção na cultura de seu povo e nação, é ação, é ação, é ação, é 

lanejamento e gestão em saúde. 
eterminantes sociais de saúde. 
tenção primária à saúde. 
ede de atenção à saúde. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626        

No texto “Notícias difíceis: sentidos atribuídos por No texto “Notícias difíceis: sentidos atribuídos por No texto “Notícias difíceis: sentidos atribuídos por No texto “Notícias difíceis: sentidos atribuídos por 

familiares de crianças com fibrose cística”, familiares de crianças com fibrose cística”, familiares de crianças com fibrose cística”, familiares de crianças com fibrose cística”, 

Mitre (2013) demonstram como os aspectos Mitre (2013) demonstram como os aspectos Mitre (2013) demonstram como os aspectos Mitre (2013) demonstram como os aspectos 

comunicacionais interferem na vivência e no comunicacionais interferem na vivência e no comunicacionais interferem na vivência e no comunicacionais interferem na vivência e no 

enfrentamento do cuidado dos filhos. Os familiares enfrentamento do cuidado dos filhos. Os familiares enfrentamento do cuidado dos filhos. Os familiares enfrentamento do cuidado dos filhos. Os familiares 

esperaesperaesperaesperam que os profissionais de saúdem que os profissionais de saúdem que os profissionais de saúdem que os profissionais de saúde
(A) naturalizem os sintomas e as complicações que 

são previstos no tratamento. 
(B) sejam técnicos racionalmente competentes e 

emocionalmente próximos. 
(C) Hajam de maneira simétrica, tratando os atores 

envolvidos como iguais. 
(D) tenham empatia para comprometer a eficácia 

em determinados casos. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727            

Assinale a alternativa que Assinale a alternativa que Assinale a alternativa que Assinale a alternativa que apresenta a perspectiva apresenta a perspectiva apresenta a perspectiva apresenta a perspectiva 

feminista em relação ao modelo social da deficiência, feminista em relação ao modelo social da deficiência, feminista em relação ao modelo social da deficiência, feminista em relação ao modelo social da deficiência, 

ddddescrita por Diniz (2003escrita por Diniz (2003escrita por Diniz (2003escrita por Diniz (2003))))    

 
(A) A lesão e a estrutura social são as causas da 

desigualdade social e das desvantagens 
vivenciadas pelas pessoas com deficiência. A 
opressão (sobretudo das mulheres), o baixo nível 
educacional e o desemprego relacionam
restrições provocadas pela lesão e pelas 
barreiras sociais que limitam a expressão de 
suas capacidades. A junção natureza e cultura é 
uma guinada revolucionária, tal como a 
provocada pelo feminismo. 
 

(B) A deficiência é um fenômeno sociológico e a 
lesão uma expressão da biologia humana isenta 
de sentido. Tal como nas construções analíticas 
dos estudos de gênero, em que se identifica a 
força das estruturas sociais para a opressão das 
mulheres e retira da natureza as justificativas 
morais sobre desigualdade de gênero, separou
se lesão de deficiência. Lesão é o equivalente
nos estudos de gênero, a sexo e deficiência é um 
processo estritamente social. 
 

(C) A pressuposição de igualdade e de 
independência é substituída pela noção de 
igualdade pela interdependência, tomada como
um princípio mais adequado para a reflexão 
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No texto “Notícias difíceis: sentidos atribuídos por No texto “Notícias difíceis: sentidos atribuídos por No texto “Notícias difíceis: sentidos atribuídos por No texto “Notícias difíceis: sentidos atribuídos por 

familiares de crianças com fibrose cística”, familiares de crianças com fibrose cística”, familiares de crianças com fibrose cística”, familiares de crianças com fibrose cística”, Afonso e Afonso e Afonso e Afonso e 

Mitre (2013) demonstram como os aspectos Mitre (2013) demonstram como os aspectos Mitre (2013) demonstram como os aspectos Mitre (2013) demonstram como os aspectos 

comunicacionais interferem na vivência e no comunicacionais interferem na vivência e no comunicacionais interferem na vivência e no comunicacionais interferem na vivência e no 

enfrentamento do cuidado dos filhos. Os familiares enfrentamento do cuidado dos filhos. Os familiares enfrentamento do cuidado dos filhos. Os familiares enfrentamento do cuidado dos filhos. Os familiares 

m que os profissionais de saúdem que os profissionais de saúdem que os profissionais de saúdem que os profissionais de saúde    
naturalizem os sintomas e as complicações que 

sejam técnicos racionalmente competentes e 

jam de maneira simétrica, tratando os atores 

tenham empatia para comprometer a eficácia 

apresenta a perspectiva apresenta a perspectiva apresenta a perspectiva apresenta a perspectiva 

feminista em relação ao modelo social da deficiência, feminista em relação ao modelo social da deficiência, feminista em relação ao modelo social da deficiência, feminista em relação ao modelo social da deficiência, 

lesão e a estrutura social são as causas da 
desigualdade social e das desvantagens 
vivenciadas pelas pessoas com deficiência. A 

as mulheres), o baixo nível 
educacional e o desemprego relacionam-se às 
restrições provocadas pela lesão e pelas 
barreiras sociais que limitam a expressão de 
suas capacidades. A junção natureza e cultura é 
uma guinada revolucionária, tal como a 

deficiência é um fenômeno sociológico e a 
lesão uma expressão da biologia humana isenta 
de sentido. Tal como nas construções analíticas 
dos estudos de gênero, em que se identifica a 
força das estruturas sociais para a opressão das 

ureza as justificativas 
morais sobre desigualdade de gênero, separou-
se lesão de deficiência. Lesão é o equivalente, 

a sexo e deficiência é um 

pressuposição de igualdade e de 
da pela noção de 

igualdade pela interdependência, tomada como 
um princípio mais adequado para a reflexão 

sobre as questões de justiça no campo dos 
estudos sobre deficiência. Baseia
reconhecimento da centralidade da dependência 
das relações humanas e 
como fundante para a vida coletiva. Entende
condição humana como de interdependência. 
 

(D) A deficiência é um fenômeno sociológico e não 
determinado pela natureza. A solução para os 
impasses não deve se centrar na terapêutica e 
sim na política de perspectiva feminista. A 
deficiência não deveria ser entendida como um 
problema de um indivíduo, mas como 
consequência dos arranjos sociais pouco 
sensíveis à diversidade. Trata
situação de discriminação social para a qual a 
única resposta apropriada é a ação política.

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828            

Marque a alternativa que define o conceito de Marque a alternativa que define o conceito de Marque a alternativa que define o conceito de Marque a alternativa que define o conceito de 

“preocupação materna primária” de Winnicott: “preocupação materna primária” de Winnicott: “preocupação materna primária” de Winnicott: “preocupação materna primária” de Winnicott: 
(A) Sinais de irritabilidade e introversão pós

em função da experiência de separação que a 
mulher passa a simbolizar com o filho, o que 
provoca excesso de cuidado com a criança
 

(B) Mudança da mulher de seu centro de identidade 
de filha para mãe, em que precisa alterar os 
seus investimentos emocionais, com uma maior 
distribuição de tempo e energia para a criança
 

(C) Necessidade da mãe criar, permitir, aceitar e 
regular uma rede de apoio protetora para 
alcançar bons resultados nas tarefas de manter 
o filho vivo e promover o seu desenvolvimento 
psíquico. 
 

(D) Envolvimento sócio emocional da mãe com o 
recém-nascido, sua 
apresentar a sua sensibilidade aumentada, 
identificando-se com ele para responder melhor 
suas necessidades. 
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sobre as questões de justiça no campo dos 
estudos sobre deficiência. Baseia-se no 
reconhecimento da centralidade da dependência 
das relações humanas e na ética do cuidado 
como fundante para a vida coletiva. Entende-se a 
condição humana como de interdependência.  

deficiência é um fenômeno sociológico e não 
determinado pela natureza. A solução para os 
impasses não deve se centrar na terapêutica e 

política de perspectiva feminista. A 
deficiência não deveria ser entendida como um 
problema de um indivíduo, mas como 
consequência dos arranjos sociais pouco 
sensíveis à diversidade. Trata-se de uma 
situação de discriminação social para a qual a 

posta apropriada é a ação política. 

Marque a alternativa que define o conceito de Marque a alternativa que define o conceito de Marque a alternativa que define o conceito de Marque a alternativa que define o conceito de 

“preocupação materna primária” de Winnicott: “preocupação materna primária” de Winnicott: “preocupação materna primária” de Winnicott: “preocupação materna primária” de Winnicott:     
inais de irritabilidade e introversão pós-parto, 

em função da experiência de separação que a 
simbolizar com o filho, o que 

provoca excesso de cuidado com a criança. 

udança da mulher de seu centro de identidade 
de filha para mãe, em que precisa alterar os 
seus investimentos emocionais, com uma maior 
distribuição de tempo e energia para a criança. 

ecessidade da mãe criar, permitir, aceitar e 
regular uma rede de apoio protetora para 
alcançar bons resultados nas tarefas de manter 
o filho vivo e promover o seu desenvolvimento 

emocional da mãe com o 
capacidade de amar, de 

apresentar a sua sensibilidade aumentada, 
se com ele para responder melhor 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929        

Segundo Nogueira, Pitombo e Rosário (2010), a Segundo Nogueira, Pitombo e Rosário (2010), a Segundo Nogueira, Pitombo e Rosário (2010), a Segundo Nogueira, Pitombo e Rosário (2010), a 

intensa troca de experiências entre profissionais em intensa troca de experiências entre profissionais em intensa troca de experiências entre profissionais em intensa troca de experiências entre profissionais em 

grupgrupgrupgrupo sobre as suas práticas trouxe efeitos benéficos o sobre as suas práticas trouxe efeitos benéficos o sobre as suas práticas trouxe efeitos benéficos o sobre as suas práticas trouxe efeitos benéficos 

para que os mesmos não se sintam sós diante das para que os mesmos não se sintam sós diante das para que os mesmos não se sintam sós diante das para que os mesmos não se sintam sós diante das 

situações que envolvem o cuidado e demonstra a situações que envolvem o cuidado e demonstra a situações que envolvem o cuidado e demonstra a situações que envolvem o cuidado e demonstra a 

importânimportânimportânimportância dacia dacia dacia da    

    
(A) grupalidade. 
(B) Interdisciplinaridade. 
(C) Multidisciplinaridade. 
(D) Transdisciplinaridade. 

    

    

    

    

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030        

No artigo “Sobre a noção de saúde decorrente da No artigo “Sobre a noção de saúde decorrente da No artigo “Sobre a noção de saúde decorrente da No artigo “Sobre a noção de saúde decorrente da 

teoria do amadurecimento emocional de Donald teoria do amadurecimento emocional de Donald teoria do amadurecimento emocional de Donald teoria do amadurecimento emocional de Donald 

Winnicott”, Rodrigues e Peixoto Jr. (2017) afirmam Winnicott”, Rodrigues e Peixoto Jr. (2017) afirmam Winnicott”, Rodrigues e Peixoto Jr. (2017) afirmam Winnicott”, Rodrigues e Peixoto Jr. (2017) afirmam 

que o estado de saúde relacionaque o estado de saúde relacionaque o estado de saúde relacionaque o estado de saúde relaciona----se à capacidade do se à capacidade do se à capacidade do se à capacidade do 

indivíduo se sentir vivo, criativo e normativo. Essas indivíduo se sentir vivo, criativo e normativo. Essas indivíduo se sentir vivo, criativo e normativo. Essas indivíduo se sentir vivo, criativo e normativo. Essas 

qualidaqualidaqualidaqualidades são adquiridas a partirdes são adquiridas a partirdes são adquiridas a partirdes são adquiridas a partir    

    
(A) da formação do aparelho psíquico.
(B) de um ambiente suficientemente bom
(C) do atravessamento da experiência edipiana
(D) da passagem pelas fases psicossexuais
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Segundo Nogueira, Pitombo e Rosário (2010), a Segundo Nogueira, Pitombo e Rosário (2010), a Segundo Nogueira, Pitombo e Rosário (2010), a Segundo Nogueira, Pitombo e Rosário (2010), a 

intensa troca de experiências entre profissionais em intensa troca de experiências entre profissionais em intensa troca de experiências entre profissionais em intensa troca de experiências entre profissionais em 

o sobre as suas práticas trouxe efeitos benéficos o sobre as suas práticas trouxe efeitos benéficos o sobre as suas práticas trouxe efeitos benéficos o sobre as suas práticas trouxe efeitos benéficos 

para que os mesmos não se sintam sós diante das para que os mesmos não se sintam sós diante das para que os mesmos não se sintam sós diante das para que os mesmos não se sintam sós diante das 

situações que envolvem o cuidado e demonstra a situações que envolvem o cuidado e demonstra a situações que envolvem o cuidado e demonstra a situações que envolvem o cuidado e demonstra a 

No artigo “Sobre a noção de saúde decorrente da No artigo “Sobre a noção de saúde decorrente da No artigo “Sobre a noção de saúde decorrente da No artigo “Sobre a noção de saúde decorrente da 

teoria do amadurecimento emocional de Donald teoria do amadurecimento emocional de Donald teoria do amadurecimento emocional de Donald teoria do amadurecimento emocional de Donald 

Winnicott”, Rodrigues e Peixoto Jr. (2017) afirmam Winnicott”, Rodrigues e Peixoto Jr. (2017) afirmam Winnicott”, Rodrigues e Peixoto Jr. (2017) afirmam Winnicott”, Rodrigues e Peixoto Jr. (2017) afirmam 

se à capacidade do se à capacidade do se à capacidade do se à capacidade do 

indivíduo se sentir vivo, criativo e normativo. Essas indivíduo se sentir vivo, criativo e normativo. Essas indivíduo se sentir vivo, criativo e normativo. Essas indivíduo se sentir vivo, criativo e normativo. Essas 

. 
de um ambiente suficientemente bom. 
do atravessamento da experiência edipiana. 
da passagem pelas fases psicossexuais. 
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PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RE
SAÚDE DA CRIANÇA E D O ADOLESCENTE CRONIC
 

 

Área:
INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CAND

 

1. Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de quatro horas. Faça
tempo previsto. 

4. O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

5. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está 

6. Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

7. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

8. As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão respo
OU PRETA. 

9. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 
clara da resposta marcada. 

10.  Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente i
ao fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 
sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a parti
prova. 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

15.  Durante a prova não será permitida qualquer e
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desse
objetos causará eliminação imediata do candidato.
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Área:  Serviço Social 
    

INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  ----    QUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVAS    

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 6666    (seis) páginas e 30 30 30 30 
resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para n

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente i

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a parti

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desse
objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova! 
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30 30 30 30 questões objetivas e um 
resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta. 

a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min. 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

sta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo.. 

spécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1111    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das 

mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:    

(A) Sistema Único de Saúde. 

(B) Sistema Regulatório em Saúde. 

(C) Sistema de Saúde Universal. 

(D) Serviço Hospitalar de atendimento municipal.

 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    2222    

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o para o para o para o estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

como um(a)como um(a)como um(a)como um(a)    

(A) diretriz prevista na lei 8.142/90. 

(B) diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

Federal. 

(C) princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde.

(D) modelo de organização, da Direção e da gestão 

do SUS. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    3333    

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 

Humanização:Humanização:Humanização:Humanização:    

(A) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

 

(B) Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

educação continuada. 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 ----    15151515    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das da administração direta e indireta e das fundações fundações fundações fundações 

    

Serviço Hospitalar de atendimento municipal. 

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde. 

e organização, da Direção e da gestão 

São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de São princípios norteadores da Política de 

Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

(C) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe

multiprofissional, atuação em rede, educação 

continuada. 

 

(D) Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    4444    

Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?

(A) Lei 8.080, de 28 de Dezembro 

(B) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991.

(C) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991.

(D) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    5555    

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária?     

(A) 0 (zero) a 10 (dez) anos.

(B) 0 (zero) a 9 (nove) anos.

(C) 0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias.

(D) 0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    6666    

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

expanexpanexpanexpansão da assistência médicosão da assistência médicosão da assistência médicosão da assistência médico

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?

(A) Medicina de grupo. 

(B) Medicina social. 

(C) Medicina privada. 

(D) Medicina Preventiva. 

MULTIPROFISSIONAL /2020 - SAÚDE DA 
SERVIÇO SOCIAL 

Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

l, atuação em rede, educação 

Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade Qual lei dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?    

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990. 

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991. 

Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991. 

Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. 

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

0 (zero) a 10 (dez) anos. 

anos. 

0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias. 

0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias. 

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

são da assistência médicosão da assistência médicosão da assistência médicosão da assistência médico----hospitalar em hospitalar em hospitalar em hospitalar em 

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?estimulou a criação de qual modalidade assistencial?    
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    7777    

O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 

tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:    

(A) Plano de Saúde. 

(B) Plano Nacional de Saúde. 

(C) Plano Estadual de Saúde. 

(D) Plano Municipal de Saúde. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    8888    

Segundo Furtado Segundo Furtado Segundo Furtado Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?    

(A) Interdisciplinaridade. 

(B) Transdisciplinaridade. 

(C) Pluridisciplinaridade. 

(D) Multidisciplinaridade. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    9999    

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aquelecomplexidade ultrapassam aquelecomplexidade ultrapassam aquelecomplexidade ultrapassam aqueles que as agências s que as agências s que as agências s que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

este segmento sereste segmento sereste segmento sereste segmento ser    

(A) constituído de indivíduos na primeira infância.

(B) representado por dependentes legais segundo a 

constituição. 

(C) mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

exigências do ambiente. 

(D) crianças emancipadas pelo poder jurídico.
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O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos O documento que orienta a ação dos gestores e gestores e gestores e gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado SUS nas três esferas de governo, num determinado 

(2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

s que as agências s que as agências s que as agências s que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação afirmação descreve uma importante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

constituído de indivíduos na primeira infância. 

es legais segundo a 

mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

crianças emancipadas pelo poder jurídico. 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição definição definição definição sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e 

adolescentes:adolescentes:adolescentes:adolescentes:    

(A) vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(B) vulnerabilidade que pode associar

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que 

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(C) vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais.

(D) vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

faixa etária. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

Para Para Para Para CZERESNIACZERESNIACZERESNIACZERESNIA    (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de pro

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): 

(A) que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico

(B) clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico

(C) que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento.

(D) preventivas que possam dissociar o conceito de 

doença do conceito social de saúde.

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalêncprevalêncprevalêncprevalência nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada para

(A) Prevenção Primária. 

(B) Prevenção Secundária

(C) Prevenção terciária 

(D) Ações Preventivas 
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São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e sobre condição crônica em crianças e 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais. 

lidade e suscetibilidade referente à 

(2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma (2009), pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de proconhecimentos científicos. Não se trata de propor por por por 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s): complexos, mas de construir discursos e prática(s):     

que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico 

clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico 

elementos condicionantes do 

processo de adocencimento. 

preventivas que possam dissociar o conceito de 

doença do conceito social de saúde. 

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

ia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada paraia nas populações, é a definição dada para 

Prevenção Secundária 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?

(A) Colaboração bem-intencionada. 

(B) Colaboração institucional. 

(C) Colaboração profissional. 

(D) Colaboração disciplinar. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de s

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?    

(A) Atenção Básica. 

(B) Atenção Secundária. 

(C) Atenção Terciária. 

(D) Atenção Quartenária. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

MMMMonitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

qqqqual esfera de governo, segundo aual esfera de governo, segundo aual esfera de governo, segundo aual esfera de governo, segundo a    Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança

(A) Municipal. 

(B) Estadual. 

(C) Federal. 

(D) Distrital. 
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Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de spolíticas intersetoriais e as necessidades de saúde, aúde, aúde, aúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da municipais relativas à saúde da criança, criança, criança, criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento outros instrumentos de gestão e no Planejamento 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança????    

CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍ

(16 (16 (16 (16 ––––

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616        

    
Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto 
ÉticoÉticoÉticoÉtico----Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o 
projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os 
princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram 
inininincorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles a
    
(A) participação popular: defesa da participação da 

sociedade civil apenas 
da política pública de saú
controle social. 
 

(B) regionalização: a política pública de saúde deve 
se dar de maneira descentralizada, privilegiando
o planejamento da esfera local.
 

(C) integralidade: compreendida como a defesa
que todos, independente de contribuição 
financeira, ou não, tenha
públicos de saúde.    
    

(D) hierarquização: onde os serviços devem ser 
estruturados de maneira que haja uma 
ordenação da prestação
demandas apresentadas.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717        

    

A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o 
enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome 
congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns 
resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca 
estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o 
dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de 
prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas 
pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a 
autora destaca:autora destaca:autora destaca:autora destaca: 
(A) a facilidade na busca de dif

atendimento 
 

(B) o enfrentamento à estigmatização
 

(C) a ideia de que a criança 
desenvolvimento similar às demais crianças
 

(D) a ausência na mudança de rotina familiar
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CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSFICOSFICOSFICOS    

––––    30)30)30)30)    

Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto Matos (2013), ao refletir sobre os desafios do Projeto 
Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o Político do Serviço Social e sua relação com o 

projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os projeto da reforma sanitária brasileira, sinaliza os 
princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram princípios desse último movimento que foram 

corporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles acorporados ao SUS, entre eles a    

participação popular: defesa da participação da 
sociedade civil apenas na esfera da fiscalização 
da política pública de saúde, exercendo o 

regionalização: a política pública de saúde deve 
se dar de maneira descentralizada, privilegiando 
o planejamento da esfera local. 

integralidade: compreendida como a defesa de 
que todos, independente de contribuição 

ou não, tenham direitos aos serviços 

hierarquização: onde os serviços devem ser 
estruturados de maneira que haja uma 
ordenação da prestação, de acordo com as 
demandas apresentadas. 

A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o A pesquisa realizada por Mendes et al (2019), sobre o 
enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome enfrentamento às implicações sociais da síndrome 
congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns congênita do zika vírus (sczv), apresenta alguns 
resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca resultados parciais da pesquisa, onde a autora busca 
estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o estabelecer uma aproximação com o ponto de vista ponto de vista ponto de vista ponto de vista 
dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de dos sujeitos que vêm lidando com a experiência de 
prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas prover os cuidados cotidianos de crianças afetadas 
pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a pelo zika virus. Em relação a essas implicações, a 

a facilidade na busca de diferentes serviços de 

enfrentamento à estigmatização. 

a ideia de que a criança terá um 
ento similar às demais crianças. 

a ausência na mudança de rotina familiar . 



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA 
CRIANÇA E DO ADOLESC

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818        
Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma 
doença é rara, e no cenário das doença é rara, e no cenário das doença é rara, e no cenário das doença é rara, e no cenário das doenças raras hádoenças raras hádoenças raras hádoenças raras há
uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os 
denominadosdenominadosdenominadosdenominados    iguais iguais iguais iguais e ose ose ose os    informados. informados. informados. informados. Nesse contexto, Nesse contexto, Nesse contexto, Nesse contexto, 
em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e 
famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo 
reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o 
desresdesresdesresdesrespeito, que pode ser:peito, que pode ser:peito, que pode ser:peito, que pode ser:        
(A) pelos maus-tratos: 
(B) pela defesa da honra; 
(C) pela afirmação de direitos; 
(D) pelo reforço da dignidade dos indivíduos.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919        

    
Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome 
congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias 
entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli 
(2019) nos revela que:(2019) nos revela que:(2019) nos revela que:(2019) nos revela que:    
(A) houve facilidade na definição do diagnóstico;
(B) a descoberta do diagnóstico se deu em dois 

momentos distintos: durante a gestação ou no 
pós-parto; 

(C) mesmo sendo a primeira geração de
infectadas pelo virus, destacou-se o preparo da 
equipe de saúde sobre o conhecimento do 
diagnóstico; 

(D) a definição do diagnóstico foi suficiente para a 
compreensão de incertezas em relação ao futuro 
das crianças afetadas pelo virus. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020        

    
Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é 
compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos 
direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em 
consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho 
profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, 
BoscBoscBoscBoschetti (2017) nos aponta quehetti (2017) nos aponta quehetti (2017) nos aponta quehetti (2017) nos aponta que    
(A) as políticas sociais brasileiras caminham numa 

direção emancipatória, tendo em vista que são 
as únicas alternativas da classe trabalhadora 
para acessar serviços, tais como de educação e 
saúde. 

(B) quando dedicam-se incansavelmente a
exercício de suas atribuições e competências, o 
trabalho dos assistentes sociais não é 
determinado pela própria condição da política 
social. 
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Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma Os critérios epidemiológicos definem o quanto uma 
doenças raras hádoenças raras hádoenças raras hádoenças raras há        

uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os uma interação mista importante, entre os 
Nesse contexto, Nesse contexto, Nesse contexto, Nesse contexto, 

em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e em relação à organização associativa das pessoas e 
famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo famílias com doenças raras, a luta pelo 
reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o reconhecimento público acontece quando ocorre o 

pelo reforço da dignidade dos indivíduos. 

Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome Acerca da descoberta do diagnóstico da síndrome 
congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias congênita do zika virus, pelo universo das famílias 
entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli entrevistadas, a pesquisa realizada por Mendes et alli 

houve facilidade na definição do diagnóstico; 
a descoberta do diagnóstico se deu em dois 
momentos distintos: durante a gestação ou no 

mesmo sendo a primeira geração de grávidas 
se o preparo da 

equipe de saúde sobre o conhecimento do 

a definição do diagnóstico foi suficiente para a 
compreensão de incertezas em relação ao futuro 

 

Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é Um desafio significativo para os assistentes sociais é 
compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos compreender e traduzir a condição e o significado dos 
direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em direitos e das políticas sociais, levando em 
consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho consideração as implicações para o trabalho 
profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, profissional. Dessa forma, em relação a esse desafio, 

as políticas sociais brasileiras caminham numa 
direção emancipatória, tendo em vista que são 
as únicas alternativas da classe trabalhadora 

, tais como de educação e 

se incansavelmente ao 
exercício de suas atribuições e competências, o 
trabalho dos assistentes sociais não é 

ria condição da política 

(C) apesar do contexto barbaramente regressivo, 
incidências conservadoras não remodelam a 
atuação do Serviço Social n

(D) as políticas sociais no Brasil estão longe de 
alcançar a universalidade e de reduzir a 
desigualdade estrutural provocada pela 
concentração de renda e propriedade.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121        

Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por 
observouobservouobservouobservou----se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem 
oooo    acolhimentoacolhimentoacolhimentoacolhimento    a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. 
Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário 
veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de 
saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o 
fizefizefizefizeram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos 
considerando oconsiderando oconsiderando oconsiderando o    acolhimentoacolhimentoacolhimentoacolhimento
(A) fornecimento de informações.
(B) comportamento cordial
(C) postura profissional. 
(D) conhecimento da demanda do usuário.

 
    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222        

    
A concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento como
risco,risco,risco,risco,    segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:
(A) nos Parâmetros para Atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Saúde;
(B) na Política Nacional de Humanização;
(C) no Projeto Ético-Político Profissional;
(D) na Lei Orgânica da Saúde.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323        
Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 
política de atendimentopolítica de atendimentopolítica de atendimentopolítica de atendimento    às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes 
a/oa/oa/oa/o    
(A) criação e manutenção de programas específicos, 

observada a descentra
administrativa. 

(B) serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianç
desaparecidos. 

(C) proteção jurídico-social por entidades de defesa 
dos direitos da criança e do adolescente.

(D) criação de serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas de 
negligência, maus-tratos, explora
crueldade e opressão.
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apesar do contexto barbaramente regressivo, 
incidências conservadoras não remodelam a 

ço Social nas políticas sociais. 
as políticas sociais no Brasil estão longe de 
alcançar a universalidade e de reduzir a 
desigualdade estrutural provocada pela 
concentração de renda e propriedade. 

Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Em pesquisa realizada por Chupel e Mioto (2010), Chupel e Mioto (2010), Chupel e Mioto (2010), Chupel e Mioto (2010), 
se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem se que os assistentes sociais definem 

a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. a partir de determinados elementos. 
Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário Quando o assistente social questiona o que o usuário 
veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de veio buscar no serviço de saúde, com a finalidade de 
saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o saber quais foram as necessidades de saúde que o 

ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos ram buscar determinado serviço, estamos 
acolhimentoacolhimentoacolhimentoacolhimento    comocomocomocomo    

fornecimento de informações. 
comportamento cordial. 

conhecimento da demanda do usuário. 

A concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento comoA concepção do acolhimento como    classificação de classificação de classificação de classificação de 
segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:segundo Chupel e Mioto (2010), tem origem:    

para Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde; 
na Política Nacional de Humanização; 

Político Profissional; 
na Lei Orgânica da Saúde. 

8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 8.069/90, constitui uma diretriz da 
às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes às crianças e adolescentes 

criação e manutenção de programas específicos, 
observada a descentralização político-

serviço de identificação e localização de pais, 
crianças e adolescentes 

social por entidades de defesa 
tos da criança e do adolescente. 

criação de serviços especiais de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas de 

tratos, exploração, abuso, 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424        

O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um 
documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas 
prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. 
Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um 
deles se deles se deles se deles se destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de 
07 (sete) outros princípio07 (sete) outros princípio07 (sete) outros princípio07 (sete) outros princípios. Esse princípio s. Esse princípio s. Esse princípio s. Esse princípio 
fundamental éfundamental éfundamental éfundamental é    
(A) reconhecimento da liberdade como valor ético 

central e das demandas políticas a ela inerentes 
- autonomia, emancipação e plena 
indivíduos sociais. 
 

(B) defesa intransigente dos direitos humanos e 
recusa do arbítrio e do autoritarismo.
 

(C) ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 
políticos das classes trabalhadoras.
 

(D) opção por um projeto profissional vinculado ao 
processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de 
classe, etnia e gênero. 
 
 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525        

Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços 
da ação profissional do assida ação profissional do assida ação profissional do assida ação profissional do assistente social ampliaramstente social ampliaramstente social ampliaramstente social ampliaram
se no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximando
movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. 
Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, 
fofofofoi ocorrendo um desligamento dai ocorrendo um desligamento dai ocorrendo um desligamento dai ocorrendo um desligamento da    
(A) perspectiva conservadora, embasada em 

referências marxistas. 
 

(B) perspectiva modernizadora, embasada
referências neopositivistas. 
 

(C) perspectiva marxista, embasada em referências 
fenomenológicas. 
 

(D) perspectiva crítica, embasada em referências 
marxistas. 
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O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um O Código de Ética profissional do Serviço Social é um 
documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas documento que mantém a integração das suas 
prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. prescrições com os seus princípios fundamentais. 
Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um Entre seus 11 (onze) princípios fundamentais, um 

destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de destaca por ser imediatamente fundante de 
s. Esse princípio s. Esse princípio s. Esse princípio s. Esse princípio 

reconhecimento da liberdade como valor ético 
central e das demandas políticas a ela inerentes 

autonomia, emancipação e plena expansão dos 

defesa intransigente dos direitos humanos e 
do arbítrio e do autoritarismo. 

ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 

balhadoras. 

opção por um projeto profissional vinculado ao 
processo de construção de uma nova ordem 
societária, sem dominação, exploração de 

Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços Na segunda metade da década de 1970, os espaços 
stente social ampliaramstente social ampliaramstente social ampliaramstente social ampliaram----

se no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximandose no contexto brasileiro, aproximando----se do se do se do se do 
movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. movimento organizativo das classes subalternas. 
Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, Nesse processo de redefinição da prática profissional, 

basada em 

perspectiva modernizadora, embasada em 

em referências 

perspectiva crítica, embasada em referências 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626        

    
O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de 
afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente 
pela comunidade internapela comunidade internapela comunidade internapela comunidade interna
pelo(a)pelo(a)pelo(a)pelo(a)    
(A) Código dos menores, em 
(B) Constituição Federativa do Brasil, em 1988.
(C) Convenção dos Direitos da Criança, em 1989.
(D) Estatuto doa Criança e do Adolescente, em 

1990. 

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727            
Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema 
negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o 
Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, 
de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian 
(2015), é (2015), é (2015), é (2015), é CORRETOCORRETOCORRETOCORRETO    afirmar que:afirmar que:afirmar que:afirmar que:
(A) o fenômeno da negligência

configura-se como uma das principais 
modalidades de violência
adolescentes. 
 

(B) a negligência deve ser entendida apenas no 
contexto das práticas sociais familiares
 

(C) o conceito negligência não é partilhado por 
outros profissionais, sendo de uso exclusivo do 
Serviço Social.   
 

(D) em muitas situações, o conceito negligência vem 
sendo usado como sinônimo para a pobreza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

MULTIPROFISSIONAL /2020 - SAÚDE DA 
SERVIÇO SOCIAL 

O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de O rompimento com a ideia de criança objeto, criança objeto, criança objeto, criança objeto, 
afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente afirmando os direitos da criança e do adolescente 
pela comunidade internapela comunidade internapela comunidade internapela comunidade internacional, foi consolidado cional, foi consolidado cional, foi consolidado cional, foi consolidado 

Código dos menores, em 1979. 
o Federativa do Brasil, em 1988. 

os Direitos da Criança, em 1989. 
Criança e do Adolescente, em 

Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema Enquanto problema a ser investigado, o tema 
negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o negligência apresenta bastante relevância para o 
Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, Serviço Social. No que diz respeito a essa temática, 
de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian de acordo com a investigação realizada por Berberian 

afirmar que:afirmar que:afirmar que:afirmar que:    
o fenômeno da negligência é recente, e 

se como uma das principais 
modalidades de violência contra crianças e 

a negligência deve ser entendida apenas no 
contexto das práticas sociais familiares. 

o conceito negligência não é partilhado por 
s, sendo de uso exclusivo do 

em muitas situações, o conceito negligência vem 
sendo usado como sinônimo para a pobreza. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828            

    
Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a 
respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o 
Serviço Social, a autora Serviço Social, a autora Serviço Social, a autora Serviço Social, a autora AFIRMAAFIRMAAFIRMAAFIRMA    que:que:que:que:    
(A) quando inserido em equipe multiprofissional, o 

assistente social não é o profissional de 
referência para atendimento de
negligência. 
 

(B) a maioria dos assistentes sociais entrevistados 
indica alguma referência teórica par
definição do tema. 
 

(C) a maioria dos assistentes sociais entrevistados 
verbalizou critérios claros para identificação de 
situações de negligência. 
 

(D) poucos assistentes sociais se posicionaram de 
forma crítica sobre o fazer profissional nesse 
contexto. 

 
 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929        
    
Segundo o documento Segundo o documento Segundo o documento Segundo o documento Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, o
saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do 
modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado 
na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na 
contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, 
construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem 
cocococomo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:
(A) desestímulo ao seguro privado. 
(B) ampliação da privatização. 
(C) universalização do atendimento às população 

mais vulnerável. 
(D) incentivo da vinculação de fonte com relação ao 

financiamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

CRIANÇA E DO ADOLESC ENTE CRONICAMENTE ADOECIDOS:  SERVIÇO SOCIAL
 

6 

Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a Em pesquisa realizada por Berberian (2015), a 
respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o respeito do conceito negligência e sua relação com o 

quando inserido em equipe multiprofissional, o 
assistente social não é o profissional de 
referência para atendimento de situações de 

a maioria dos assistentes sociais entrevistados 
indica alguma referência teórica para subsidiar a 

a maioria dos assistentes sociais entrevistados 
verbalizou critérios claros para identificação de 

poucos assistentes sociais se posicionaram de 
forma crítica sobre o fazer profissional nesse 

Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, oAssistentes Sociais na Política de Saúde, o    projeto da projeto da projeto da projeto da 
saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do saúde articulado ao mercado ou à reatualização do 
modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado modelo médico assistencial privatista está pautado 
na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na na Política de Ajuste. A tarefa do Estado, na 
contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, contramão do projeto de Reforma Sanitária, 
construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem construído a partir de meados dos anos de 1970, tem 

mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:mo uma de suas principais propostas:    

to às população 

incentivo da vinculação de fonte com relação ao 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030        

    
Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº Segundo a Lei nº 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 
a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:
(A) podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 

independentemente do estado civil
 

(B) para adoção conjunta, é dispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união 
estabilidade da família
 

(C) podem adotar os asce
adotando. 
 

(D) o adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos 
mais velho do que o adotando. 

    

    

 

    

MULTIPROFISSIONAL /2020 - SAÚDE DA 
SERVIÇO SOCIAL 

8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 8.069/90, é CORRETO afirmar sobre 
a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:a adoção de crianças e adolescentes que:    

odem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 
independentemente do estado civil. 

ara adoção conjunta, é dispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união estável, comprovada a 
estabilidade da família. 

podem adotar os ascendentes e os irmãos do 

o adotante há de ser, pelo menos, dezoito anos 
mais velho do que o adotando.  
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SAÚDE DA CRIANÇA E D

 

 

Área:
INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CAND

 

1. Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

2. É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal.

3. A prova terá a duração de quatro horas. Faça
tempo previsto. 

4. O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

5. Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta.

6. Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

7. Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

8. As respostas das questões devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 
OU PRETA. 

9. O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 
clara da resposta marcada. 

10.  Após terminar de marcar as respostas no 
ao fiscal de sala. 

11.  Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 
sem este caderno de prova. 

12.  O caderno da prova poderá ser levado somente 
prova. 

13.  Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

14.  Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

15.  Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidat
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
objetos causará eliminação imediata do candidato.
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Área: Terapia Ocupacional
 

INSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDINSTRUÇÕES A(O) CANDIDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  IDATO(A)  ----    QUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVASQUESTÕES OBJETIVAS    

Você receberá do fiscal de sala este caderno de prova com 6666    (seis) páginas e 30303030
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta.

É proibido folhear este caderno de prova antes da autorização do fiscal. 

A prova terá a duração de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min.

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 
numeração das questões e páginas está correta. 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão.

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

Após terminar de marcar as respostas no cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

O caderno da prova poderá ser levado somente após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

Os 3 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo..

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidat
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
objetos causará eliminação imediata do candidato. 

Boa Prova! 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2020  - 
AMENTE ADOECIDOS:  TO 

Terapia Ocupacional  

30303030 questões objetivas e um 
cartão resposta com trinta espaços itens numerados, reservados para marcação das opções de resposta. 

ilidade, mas fique atento para não passar do 

O início da prova será por volta das 9h30 e o término está previsto para as 13h30min. 

Após a autorização para início da prova, confira o material recebido. Verifique se está legível e se a 

Leia atentamente cada enunciado e assinale a opção que responde corretamente à questão. 

Se houver dúvida ou constatar alguma irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

devem ser assinaladas no cartão resposta com CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 

O cartão resposta não deve ser rasurado, rasgado ou sofrer qualquer outro dano que impeça a identificação 

cartão, entregue o mesmo devidamente identificado e assinado 

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 40 (quarenta) minutos de seu início e 

após 2 (duas) horas decorridas a partir do efetivo início da 

Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões que, porventura não estejam 
assinaladas e, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

sair juntos e após a conferência de todos os documentos 
da sala e assinatura da “Ata de Ocorrências”, atestando a probidade dessa etapa do processo seletivo.. 

Durante a prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, calculadoras, relógios, agendas 
eletrônicas, pagers, celulares, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    1111    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:mantidas pelo poder Público, constitui:    

(A) Sistema Único de Saúde. 

(B) Sistema Regulatório em Saúde. 

(C) Sistema de Saúde Universal. 

(D) Serviço Hospitalar de atendimento municipal.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    2222    

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

como um(a)como um(a)como um(a)como um(a)    

(A) diretriz prevista na lei 8.142/90. 

(B) diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

Federal. 

(C) princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde.

(D) modelo de organização, da Direção e da gestão 

do SUS. 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    3333    

São princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política de

Humanização:Humanização:Humanização:Humanização:    

(A) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

(B) Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

educação continuada. 
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CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 CONHECIMENTOS GERAIS (SUS) 1 ----    15151515    

O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e O conjunto de ações e serviços, prestados por órgão e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações da administração direta e indireta e das fundações 

    

Serviço Hospitalar de atendimento municipal. 

Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia Segundo BRASIL (1990), a utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada recursos e a orientação programática é caracterizada 

diretriz prevista no art. 197 da Constituição 

princípio e Diretriz do Sistema Único de Saúde. 

modelo de organização, da Direção e da gestão 

São princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política deSão princípios norteadores da Política de    

Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva em todas as 

práticas de atenção e gestão, estímulo a 

processos comprometidos com o diagnóstico e 

tratamento, fortalecimento do trabalho em 

equipe multiprofissional, atuação em rede, 

(C) Valorização da dimensão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

continuada. 

(D) Valorização da dimensão subjetiva e s

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

permanente. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    4444    

Qual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da com

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?

(A) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990.

(B) Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991.

(C) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991.

(D) Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990.

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    5555    

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária? em qual faixa etária?     

(A) 0 (zero) a 10 (dez) anos.

(B) 0 (zero) a 9 (nove) anos.

(C) 0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias.

(D) 0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    6666    

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

estimulou estimulou estimulou estimulou a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?

(A) Medicina de grupo. 

(B) Medicina social. 

(C) Medicina privada. 

(D) Medicina Preventiva. 
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nsão objetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão, estímulo 

a processos comprometidos com a produção de 

saúde, fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, atuação em rede, educação 

Qual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comQual lei dispõe sobre a participação da comunidade unidade unidade unidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?financeiros na área da saúde?    

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1990. 

Lei 8.080, de 28 de Dezembro de 1991. 

Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1991. 

de 28 de Dezembro de 1990. 

Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa Brasil (2015), considera criança como sendo pessoa 

0 (zero) a 10 (dez) anos. 

0 (zero) a 9 (nove) anos. 

0 (zero) a 10 (dez) anos, 11 meses e 29 dias. 

0 (zero) a 8 (oitos) anos, 11 meses e 29 dias. 

Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial Segundo PAIM (2009), o desenvolvimento industrial 

observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos observado no governo JK influiu nos ramos 

farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a 

expansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médicoexpansão da assistência médico----hospitalar em hospitalar em hospitalar em hospitalar em 

detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo detrimento da Saúde Pública. Esse processo 

a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?a criação de qual modalidade assistencial?    

 



 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 20
CRIANÇA E DO ADOLESC

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    7777    

O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

SUS nas três esferas de SUS nas três esferas de SUS nas três esferas de SUS nas três esferas de governo, num determinado governo, num determinado governo, num determinado governo, num determinado 

tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:tempo, é denominado:    

(A) Plano de Saúde. 

(B) Plano Nacional de Saúde. 

(C) Plano Estadual de Saúde. 

(D) Plano Municipal de Saúde. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    8888    

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

mesmo mesmo mesmo mesmo tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?área no plano técnico ou científico?    

(A) Interdisciplinaridade. 

(B) Transdisciplinaridade. 

(C) Pluridisciplinaridade. 

(D) Multidisciplinaridade. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    9999    

COSTA et al COSTA et al COSTA et al COSTA et al (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

afirmação descreve uma impoafirmação descreve uma impoafirmação descreve uma impoafirmação descreve uma importante constatação rtante constatação rtante constatação rtante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

este segmento sereste segmento sereste segmento sereste segmento ser    

(A) constituído de indivíduos na primeira infância.

(B) representado por dependentes legais segundo a 

constituição. 

(C) mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

ainda imaturos para enfrentar sozinhos as 

exigências do ambiente. 

(D) crianças emancipadas pelo poder jurídico.
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O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e O documento que orienta a ação dos gestores e 

informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o informa à população sobre o que pretende realizar o 

governo, num determinado governo, num determinado governo, num determinado governo, num determinado 

Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela Segundo Furtado (2007), o que é caracterizada pela 

justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um justaposição de várias disciplinas em torno de um 

tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de tema ou problema, sem o estabelecimento de 

relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada relações entre os profissionais representantes de cada 

(2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a (2007), descreve que a proteção e a 

promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e promoção da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e adolescentes representam desafios, cuja amplitude e 

complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências complexidade ultrapassam aqueles que as agências 

de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta de saúde pública habitualmente solucionam. Esta 

rtante constatação rtante constatação rtante constatação rtante constatação 

sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido sobre essa parcela da população e isso se dá devido 

constituído de indivíduos na primeira infância. 

representado por dependentes legais segundo a 

mais vulnerável porque é formado de indivíduos 

os para enfrentar sozinhos as 

crianças emancipadas pelo poder jurídico. 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    10101010    

São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

adolescentes:adolescentes:adolescentes:adolescentes:    

(A) vulnerabilidade que pode associar 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(B) vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e

necessitem de cuidados de serviços de saúde.

(C) vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais.

(D) vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

faixa etária. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    11111111    

Para Para Para Para CZERESNIACZERESNIACZERESNIACZERESNIA    (2009),(2009),(2009),(2009),    

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discomplexos, mas de construir dis

(A) que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico

(B) clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico

(C) que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento.

(D) preventivas que possam dissociar

doença do conceito social de saúde.

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    12121212    

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para

(A) Prevenção Primária. 

(B) Prevenção Secundária

(C) Prevenção terciária 

(D) Ações Preventivas 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 2020 - SAÚDE DA 
TERAPIA OCUPACIONAL  

São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma São características que contribuem para uma 

definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e definição sobre condição crônica em crianças e 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que não 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade que pode associar alterações 

nas condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais e que 

necessitem de cuidados de serviços de saúde. 

vulnerabilidade associada a alterações nas 

condições físicas, emocionais, de 

desenvolvimento e comportamentais. 

vulnerabilidade e suscetibilidade referente à 

    pensar saúde em uma pensar saúde em uma pensar saúde em uma pensar saúde em uma 

perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente perspectiva mais complexa não diz respeito somente 

à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de à superação de obstáculos no interior da produção de 

conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor conhecimentos científicos. Não se trata de propor 

conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e conceitos e modelos científicos mais inclusivos e 

complexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discomplexos, mas de construir discursos e prática(s): cursos e prática(s): cursos e prática(s): cursos e prática(s):     

que estabeleçam uma nova relação com 

qualquer conhecimento científico 

clínica que estabeleça relação com o 

conhecimento científico 

que associem os elementos condicionantes do 

processo de adocencimento. 

preventivas que possam dissociar o conceito de 

doença do conceito social de saúde. 

Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de Intervenções orientadas a evitar o surgimento de 

doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada paraprevalência nas populações, é a definição dada para 

Prevenção Secundária 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    13131313    

Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?

(A) Colaboração bem-intencionada. 

(B) Colaboração institucional. 

(C) Colaboração profissional. 

(D) Colaboração disciplinar. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    14141414    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?qual nível de atenção?    

(A) Atenção Básica. 

(B) Atenção Secundária. 

(C) Atenção Terciária. 

(D) Atenção Quartenária. 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    15151515    

MMMMonitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

qual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo aqual esfera de governo, segundo a    Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança

(A) Municipal. 

(B) Estadual. 

(C) Federal. 

(D) Distrital. 
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Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que Qual conceito apresentado por FURTADO (2007) que 

se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?se assemelha ao conceito da interdisciplinaridade?    

Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos 

para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as para usuários e sua rede social, considerando as 

políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, 

são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em são diretrizes específicas para a execução da PNH em 

onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas onitorar e avaliar os indicadores e as metas 

municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, municipais relativas à saúde da criança, 

estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e em 

outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no outros instrumentos de gestão e no Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento 

Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da Regional; e alimentar os sistemas de informação da 

saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 

sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de sistema local de saúde, é uma responsabilidade de 

Política Nacional Política Nacional Política Nacional Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criançade Atenção Integral à Saúde da Criança????    

 

CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍ

(16 (16 (16 (16 ––––

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    16161616    

O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e 

contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as 

visuais.visuais.visuais.visuais.    Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde 

Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) 

caracterizacaracterizacaracterizacaracteriza----se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos 

simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, 

possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma 

alteração, inialteração, inialteração, inialteração, iniciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da 

criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque 

da visãoda visãoda visãoda visão    

(A) Inicia-se durante a vida intrauterina, mas 

continua se desenvolvendo após o nascimento, 

sendo influenciado pelos fatores ambientais e 

pela maturação neurológ

(B) Começa durante a vida intrauterina e 

criança já tem su

desenvolvida. 

(C) Tem início logo após o nascimento

influenciado pelos fatores ambienta

maturação neurológica.

(D) Começa logo após o nascimento, assim que o 

recém-nato tem contato com os primeiros 

estímulos visuais, sendo 

pelos fatores ambientais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSFICOSFICOSFICOS    

––––    30)30)30)30)    

O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico e 

contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as contínuo que inclui diferentes funções, entre elas, as 

Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde Conforme as Diretrizes de Atenção à Saúde 

Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) Ocular na Infância, a Triagem Ocular Neonatal (TON) 

se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos se pela utilização de procedimentos 

simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, simples e rápidos para detectar, ainda no neonato, 

possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma possíveis alterações visuais e, caso haja alguma 

ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da ciar o processo de reabilitação da 

criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque criança. Isto é importante porque oooo    desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento 

se durante a vida intrauterina, mas 

continua se desenvolvendo após o nascimento, 

sendo influenciado pelos fatores ambientais e 

pela maturação neurológica. 

durante a vida intrauterina e ao nascer a 

criança já tem sua visão totalmente 

logo após o nascimento, sendo 

influenciado pelos fatores ambientais e pela 

maturação neurológica. 

logo após o nascimento, assim que o 

nato tem contato com os primeiros 

estímulos visuais, sendo totalmente influenciado 

pelos fatores ambientais. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    17171717    

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)

Cuidados PaliativosCuidados PaliativosCuidados PaliativosCuidados Paliativos,,,,    devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o 

diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser 

concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte 

importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com 

Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve 

incluir entre seus objetivosincluir entre seus objetivosincluir entre seus objetivosincluir entre seus objetivos    terapêuticosterapêuticosterapêuticosterapêuticos

com Cuidados Paliativoscom Cuidados Paliativoscom Cuidados Paliativoscom Cuidados Paliativos: : : :     

I I I I ----    Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o 

doente e sua família;doente e sua família;doente e sua família;doente e sua família;    

II II II II ––––    Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de 

Vida Diária;Vida Diária;Vida Diária;Vida Diária;    

IIIIIIIIIIII----Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e 

interação;interação;interação;interação;    

IVIVIVIV----    Criação de possibilidades deCriação de possibilidades deCriação de possibilidades deCriação de possibilidades de    comunicação.comunicação.comunicação.comunicação.

Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão 

CORRETASCORRETASCORRETASCORRETAS::::    

(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas II e IV estão correta.

(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

(D) Todas as afirmativas estão corretas.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    18181818    

A A A A hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da 

criança. A criança. A criança. A criança. A partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de 

LeroiLeroiLeroiLeroi----Gourhan, podemos pensar que Gourhan, podemos pensar que Gourhan, podemos pensar que Gourhan, podemos pensar que aaaa    

hospitalizaçãohospitalizaçãohospitalizaçãohospitalização    

(A) Não afeta as cadeias operatórias. 

(B) Impede a constituição de novas cadeias 

operatórias. 

(C) Pode provocar a constituição de novas cadeias 

operatórias. 

(D) Só afetará as cadeias operatórias se for uma 

internação de mais de 15 dias. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    19191919    

Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de 

intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica 

um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de 

saúde. Neste panorama, situamsaúde. Neste panorama, situamsaúde. Neste panorama, situamsaúde. Neste panorama, situam----sesesese    as crianças com as crianças com as crianças com as crianças com 

doenças crônicas.doenças crônicas.doenças crônicas.doenças crônicas.    
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),,,,    os os os os 

devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o devem ser iniciados desde o 

diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser diagnóstico da doença crônica e devem ser 

concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte concomintantes ao tratamento curativo. Sendo parte 

importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com importante de uma equipe que trabalha com 

Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve Cuidados Paliativos o terapeuta ocupacional deve 

terapêuticosterapêuticosterapêuticosterapêuticos,,,,    ao trabalhar ao trabalhar ao trabalhar ao trabalhar 

Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o Manutenção de atividades significativas para o 

Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de Adaptação e treinamento das Atividades de 

Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e Criação de espaços de convivência e 

comunicação.comunicação.comunicação.comunicação.    

Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão Marque quais das afirmativas acima estão 

irmativas I e IV estão corretas. 

irmativas II e IV estão correta. 

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

Todas as afirmativas estão corretas. 

hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da hospitalização provoca uma ruptura no cotidiano da 

partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de partir do conceito de cadeias operatórias de 

    experiência daexperiência daexperiência daexperiência da    

 

a constituição de novas cadeias 

ão de novas cadeias 

Só afetará as cadeias operatórias se for uma 

Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de Com a evolução dos processos diagnósticos e de 

intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica intervenção, houve uma transição epidemiológica com com com com 

um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de um aumento de crianças com condições crônicas de 

as crianças com as crianças com as crianças com as crianças com 

Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus 

sintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que a

caracterizamcaracterizamcaracterizamcaracterizam----se porse porse porse por    

(A) Início gradual e progr

estável. 

(B) Prognósticodefinido e longa duração.

(C) Períodos de melhora, agravamento e agudizaç

dos sintomas com prognóstico incerto.

(D) Curso clínico instável, sempre com agravamento 

gradual, sem a regressão dos sintomas.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    20202020    

Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico 

é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça 

suas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elas

apontar:apontar:apontar:apontar:    

(A) Motivação extrínseca e espontaneidade

(B) Motivação intrínseca e possibil

suspensão da realidade.

(C) Motivação intrínseca e facilidade para obtenção 

de resultados objetivos

(D) Motivação extrínseca e prazer.

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    21212121    

AAAA    relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é 

fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso 

atendimento domiciliar atendimento domiciliar atendimento domiciliar atendimento domiciliar a a a a criançascriançascriançascrianças

terapeuta ocupacionalterapeuta ocupacionalterapeuta ocupacionalterapeuta ocupacional    devedevedevedeve

(A) observar como ocorrem as interações familiares 

e sociais da criança naquele ambiente

se refletirá no cuidado à criança

(B) realizar os atendimentos em local com 

privacidade, sem a participação

pessoas, exceto o cuidador principal, seguindo 

uma programação terapêutica 

(C) utilizar as mesmas normas e regras da unidade 

de saúde, deixando claro que 

local não interfere

terapêutico da criança.

(D) estabelecer uma boa relação com a criança, 

independente da participação e do acolhimento 

dos outros familiares; entendendo que o usuário 

é a criança e só esta relação importa.

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTI PROFISSIONAL / 2020 - SAÚDE DA 
TERAPIA OCUPACIONAL  

Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus Apesar da diversidade destas doenças e seus 

sintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que asintomas, podemos afirmar que assss    doençadoençadoençadoençassss    crônicacrônicacrônicacrônicas s s s 

Início gradual e progressivo, com curso clínico 

nósticodefinido e longa duração. 

Períodos de melhora, agravamento e agudização 

prognóstico incerto. 

Curso clínico instável, sempre com agravamento 

, sem a regressão dos sintomas. 

Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico Para a utilização do brincar como recurso terapêutico 

é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça 

suas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elassuas principais características. Dentre elas,,,,    podemos podemos podemos podemos 

Motivação extrínseca e espontaneidade. 

Motivação intrínseca e possibilidade de 

da realidade. 

Motivação intrínseca e facilidade para obtenção 

de resultados objetivos. 

Motivação extrínseca e prazer. 

relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é relação entre profissional de saúde e usuário é 

fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso fundamental em um processo terapêutico. No caso do do do do 

criançascriançascriançascrianças,,,,    isto implica isto implica isto implica isto implica que o que o que o que o 

devedevedevedeve    

como ocorrem as interações familiares 

e sociais da criança naquele ambiente, pois isto 

se refletirá no cuidado à criança. 

os atendimentos em local com 

a participação de outras 

exceto o cuidador principal, seguindo 

uma programação terapêutica fechada. 

tilizar as mesmas normas e regras da unidade 

de saúde, deixando claro que as condições do 

não interferem no planejamento 

criança. 

er uma boa relação com a criança, 

independente da participação e do acolhimento 

dos outros familiares; entendendo que o usuário 

é a criança e só esta relação importa. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    22222222    

Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia 

intensiva pediátricaintensiva pediátricaintensiva pediátricaintensiva pediátrica, , , , podemos podemos podemos podemos cocococonsiderar comonsiderar comonsiderar comonsiderar como

possibilidades depossibilidades depossibilidades depossibilidades de    intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta 

ocupacional:ocupacional:ocupacional:ocupacional:    

(A) Apenas crianças em estado orientado ou vigil.

(B) Crianças em estado orientado ou vigil

aquelas com consciência rebaixada ou at

mesmo sedadas. 

(C) Apenas o ambiente, pois as crianças

se sedadas ou muito instáveis. 

(D) Crianças com consciência rebaixada e/ou 

sedadas, as demais são atendidas nas 

enfermarias. 

 

 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    23232323    

Durante a internação hospitalarDurante a internação hospitalarDurante a internação hospitalarDurante a internação hospitalar,,,,    a criança recebe a criança recebe a criança recebe a criança recebe 

diferentes estímulosdiferentes estímulosdiferentes estímulosdiferentes estímulos. . . . A A A A iluminação do espaço, iluminação do espaço, iluminação do espaço, iluminação do espaço, 

dinâmica do dinâmica do dinâmica do dinâmica do ambiente eambiente eambiente eambiente e    osososos    cuidados dispensados a cuidados dispensados a cuidados dispensados a cuidados dispensados a 

outras criançasoutras criançasoutras criançasoutras crianças    na mesma enfermariana mesma enfermariana mesma enfermariana mesma enfermaria

estímulosestímulosestímulosestímulos: : : :     

(A) auditivos diretos. 

(B) visuais diretos. 

(C) auditivos indiretos. 

(D) visuais indiretos. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    24242424    

    A teA teA teA tecnologia assistiva utiliza cnologia assistiva utiliza cnologia assistiva utiliza cnologia assistiva utiliza recursos dispositivos que recursos dispositivos que recursos dispositivos que recursos dispositivos que 

ampliam a ampliam a ampliam a ampliam a funcionalidade do usufuncionalidade do usufuncionalidade do usufuncionalidade do usuário nas atividades ário nas atividades ário nas atividades ário nas atividades 

cotidianas. cotidianas. cotidianas. cotidianas. OsOsOsOs    dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  

instrumento instrumento instrumento instrumento ququququandoandoandoando    

(A) Sua utilização adequada depende da capacidade 

funcional do usuário. 

(B) Traz um benefício direto ao usuário, 

independente de seu nível funcional.

(C) São prescritos pelo terapeuta e 

usuário, apenas com a presença do terapeuta 

junto. 

(D) São industrializados. 
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Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia Dentro da realidade de uma unidade de terapia 

nsiderar comonsiderar comonsiderar comonsiderar como    

intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta intervenção do terapeuta 

as em estado orientado ou vigil. 

em estado orientado ou vigil e também 

com consciência rebaixada ou até 

Apenas o ambiente, pois as crianças encontram-

Crianças com consciência rebaixada e/ou 

sedadas, as demais são atendidas nas 

a criança recebe a criança recebe a criança recebe a criança recebe 

iluminação do espaço, iluminação do espaço, iluminação do espaço, iluminação do espaço, a a a a 

cuidados dispensados a cuidados dispensados a cuidados dispensados a cuidados dispensados a 

na mesma enfermariana mesma enfermariana mesma enfermariana mesma enfermaria    entram como entram como entram como entram como 

recursos dispositivos que recursos dispositivos que recursos dispositivos que recursos dispositivos que 

ário nas atividades ário nas atividades ário nas atividades ário nas atividades 

dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  dispositivos podem ser chamados de  

depende da capacidade 

Traz um benefício direto ao usuário, 

pendente de seu nível funcional. 

prescritos pelo terapeuta e usados pelo 

, apenas com a presença do terapeuta 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    25252525    

O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança 

desenvolvedesenvolvedesenvolvedesenvolve----se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões 

motores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início q

nascernascernascernascer,,,,    a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. 

chamada chamada chamada chamada preensãopreensãopreensãopreensão,,,,    ouououou    graspgraspgraspgrasp

períodosperíodosperíodosperíodos,,,,    que seguem uma ordemque seguem uma ordemque seguem uma ordemque seguem uma ordem

eles: eles: eles: eles:     

(A) Preensão Palmar Simples

Dígito Palmar e Preensão Radial.

(B) Aperto; Preensão Palmar Simples

Radial e Preensão Cúbito Palmar.

(C) Preensão Cúbito Palmar

Palmar e Preensão Ra

(D) Preensão Palmar Simples; Preensão Cúbito 

Palmar; Preensão Radio

Radial. 

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    26262626    

A A A A Unidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva Neonata

local que atendelocal que atendelocal que atendelocal que atende    bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados 

intensivosintensivosintensivosintensivos,,,,    tal comotal comotal comotal como::::    ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias 

imediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apa

e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. 

oooocupacional atucupacional atucupacional atucupacional atuar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de 

cuidadocuidadocuidadocuidado,,,,    é fundamental que:é fundamental que:é fundamental que:é fundamental que:

IIII---- Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na 

UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, 

funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções 

para uso e manuseio;para uso e manuseio;para uso e manuseio;para uso e manuseio;

IIIIIIII---- Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento 

apropriado para apropriado para apropriado para apropriado para avaliar os bebês;avaliar os bebês;avaliar os bebês;avaliar os bebês;

IIIIIIIIIIII---- Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos 

cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;

IVIVIVIV---- Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma 

adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê 

avaliações e intervençõesavaliações e intervençõesavaliações e intervençõesavaliações e intervenções

(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;

(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas;

(D) Todas as afirmativas estão corretas.
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O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança O processo de evolução da preensão na criança 

se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões se gradualmente e segue padrões 

motores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início qmotores determinados. Ele tem início quandouandouandouando,,,,    ao ao ao ao 

a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. a criança apresenta o reflexo de preensão. A A A A 

graspgraspgraspgrasp,,,,    é dividida em é dividida em é dividida em é dividida em quatro quatro quatro quatro 

que seguem uma ordemque seguem uma ordemque seguem uma ordemque seguem uma ordem    específicaespecíficaespecíficaespecífica. São . São . São . São 

Preensão Palmar Simples; Aperto; Preensão 

Dígito Palmar e Preensão Radial. 

Preensão Palmar Simples; Preensão 

Radial e Preensão Cúbito Palmar. 

Preensão Cúbito Palmar; Aperto; Preensão Radio 

adio-Digital. 

Preensão Palmar Simples; Preensão Cúbito 

Preensão Radio–Palmar e Preensão 

Unidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva NeonataUnidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é o l (UTIN) é o l (UTIN) é o l (UTIN) é o 

bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados bebês que precisam de cuidados 

ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias ventilação mecânica, cirurgias 

imediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de apaimediatas, monitoramento constante de aparelhos relhos relhos relhos 

e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. e/ou nutrição parenteral. Para o Para o Para o Para o tttterapeutaerapeutaerapeutaerapeuta    

ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de ar neste ambiente tão singular de 

é fundamental que:é fundamental que:é fundamental que:é fundamental que:    

Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na Conheça os equipamentos existentes na 

UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, UTIN, bem como a finalidade de cada um, o o o o 

funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções funcionamento, programação e precauções 

para uso e manuseio;para uso e manuseio;para uso e manuseio;para uso e manuseio;    

Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento Seja capaz de determinar o momento 

avaliar os bebês;avaliar os bebês;avaliar os bebês;avaliar os bebês;    

Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos Observe e avalie o ambiente, a prática dos 

cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;cuidadores e o posicionamento do bebê;    

Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma Registre, regularmente e de forma 

adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê adequada,no prontuário do bebê as as as as 

avaliações e intervençõesavaliações e intervençõesavaliações e intervençõesavaliações e intervenções    realizadas.realizadas.realizadas.realizadas.    

vas II, III e IV estão corretas. 

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas; 

Apenas as afirmativas III e IV estão corretas; 

Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    27272727    

São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma 

avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto 

hospitalar pediátrico. hospitalar pediátrico. hospitalar pediátrico. hospitalar pediátrico. Ao avaliarmos Ao avaliarmos Ao avaliarmos Ao avaliarmos 

perceptivo e cognitivoperceptivo e cognitivoperceptivo e cognitivoperceptivo e cognitivo    devemos observardevemos observardevemos observardevemos observar

outrosoutrosoutrosoutros: : : :     

(A) Raciocínio, atenção e postura.  

(B) Memória, atenção e noção de tempo e espaço.

(C) Noção de tempo e espaço, tônus e raciocínio.

(D) Atenção, postura e tônus. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    28282828    

O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de 

comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais 

adequadoadequadoadequadoadequado,,,,    para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua 

hospitalizaçãohospitalizaçãohospitalizaçãohospitalização,,,,    precisa avaliar:precisa avaliar:precisa avaliar:precisa avaliar:    

(A) A habilidade motora, o que inclui

amplitude de movimento, coordenação motora 

grossa e fina, força e resistência. 

 

(B) A habilidade sensorial, o que inclui

visual, memória e atenção. 

 

(C) As funções cognitivas, o que inclui: capacidade 

de sequenciamento, concentração e 

auditiva. 
 

(D) O componente psicossocial, o que inclui: 

capacidade de interação com outras pessoas, de 

solucionar problemas e reconhecimento de 

símbolos. 

 

 

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    29292929    

Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na 

adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional 

possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como 

exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes 

dilemas podem incluirdilemas podem incluirdilemas podem incluirdilemas podem incluir::::    

IIII---- Dividir a atençãoDividir a atençãoDividir a atençãoDividir a atenção    entre os diferentes entre os diferentes entre os diferentes entre os diferentes 

filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral 

exige muitos cuidados.exige muitos cuidados.exige muitos cuidados.exige muitos cuidados.    
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São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma São vários os itens que devem constar de uma 

avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto avaliação de Terapia Ocupacional em contexto 

Ao avaliarmos Ao avaliarmos Ao avaliarmos Ao avaliarmos os aspectos os aspectos os aspectos os aspectos 

devemos observardevemos observardevemos observardevemos observar,,,,    dentre dentre dentre dentre 

tempo e espaço. 

po e espaço, tônus e raciocínio. 

O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de O terapeuta ocupacional para escolher o recurso de 

comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais comunicação alternativa e ampliada (CAA) mais 

para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua para utilizar com a criança durante sua 

, o que inclui: reflexos, 

amplitude de movimento, coordenação motora 

 

, o que inclui:capacidade 

As funções cognitivas, o que inclui: capacidade 

de sequenciamento, concentração e capacidade 

O componente psicossocial, o que inclui: 

capacidade de interação com outras pessoas, de 

solucionar problemas e reconhecimento de 

Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na Trabalhar com Cuidados Paliativos na infância e na 

adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional adolescência, exige que o terapeuta ocupacional 

possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como possa estar atento a diferentes demandas, como por por por por 

exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes exemplo, os dilemas vividos pelas famílias. Estes 

entre os diferentes entre os diferentes entre os diferentes entre os diferentes 

filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral filhos, pois a criança adoecida em geral 

IIIIIIII---- Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel 

exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de 

saúde não participa.saúde não participa.saúde não participa.saúde não participa.

IIIIIIIIIIII---- Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, 

comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e 

até até até até mesmo a saúde.mesmo a saúde.mesmo a saúde.mesmo a saúde.

IVIVIVIV---- Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e 

ssssentirentirentirentiremememem----sesesese    impotentes impotentes impotentes impotentes 

evitarevitarevitarevitar    isto.isto.isto.isto.    

(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

(B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

(D) Todas as afirmativas estão corretas.

    

    

QUESTÃOQUESTÃOQUESTÃOQUESTÃO    30303030    

No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve 

conhecer e adotarconhecer e adotarconhecer e adotarconhecer e adotar,,,,    no seu cotidianono seu cotidianono seu cotidianono seu cotidiano

procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança 

e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.

outro procedimentos, em:outro procedimentos, em:outro procedimentos, em:outro procedimentos, em:    

(A) Utilizar luvas para atender pacientes que 

estiverem em precaução de contato, os 

pacientes em isolamento de contato não são 

elegíveis para o ate

Ocupacional. 

 

(B) Ter cuidado para não derrubar o c

colocado ao lado do leito, nos pés ao atender o 

paciente acamado e posicionar

adequadamente ao lado do paciente com 

traqueostomia, por causa das tosses e 

secreções. 
 

(C) Levar de volta para o serviço de Terapia 

Ocupacional todo material 

nas enfermarias com os pa

de contato. 

 

(D) Ao utilizar materiais de pintura, colocar o pote de 

tinta na cama do paciente sobre um pedaço de 

papel toalha e quando terminar limpar o pote 

com papel toalha e água.
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Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel Tomar decisões, pois este é um papel 

exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de exclusivo dos pais, do qual a equipe de 

saúde não participa.saúde não participa.saúde não participa.saúde não participa.    

Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, Abrir mão da vida pessoal, 

comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e comprometendo o trabalho, as relações e 

mesmo a saúde.mesmo a saúde.mesmo a saúde.mesmo a saúde.    

Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e Perceber o sofrimento de seus filhos e 

impotentes impotentes impotentes impotentes por não poderpor não poderpor não poderpor não poderemememem    

mativas III e IV estão corretas. 

tivas I, II e IV estão corretas. 

ivas I, III e IV estão corretas. 

Todas as afirmativas estão corretas. 

No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve No contexto hospitalar, o terapeuta ocupacional deve 

no seu cotidianono seu cotidianono seu cotidianono seu cotidiano,,,,    os os os os seguintes seguintes seguintes seguintes 

procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança procedimentos básicos de cuidados de biossegurança 

e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.e controle de infecção hospitalar.    Isto implica, dentre Isto implica, dentre Isto implica, dentre Isto implica, dentre 

Utilizar luvas para atender pacientes que 

precaução de contato, os 

pacientes em isolamento de contato não são 

elegíveis para o atendimento de Terapia 

Ter cuidado para não derrubar o coletor de urina, 

colocado ao lado do leito, nos pés ao atender o 

paciente acamado e posicionar-se 

adequadamente ao lado do paciente com 

or causa das tosses e 

Levar de volta para o serviço de Terapia 

Ocupacional todo material contaminado utilizado 

nas enfermarias com os pacientes em precaução 

Ao utilizar materiais de pintura, colocar o pote de 

tinta na cama do paciente sobre um pedaço de 

papel toalha e quando terminar limpar o pote 

com papel toalha e água. 
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